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KONGRE PROGRAMI/ CONGRESS PROGRAM 

  

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 

KONGRE PROGRAMI 2019 

 

15 Mart 2019 

08:30 – 9:00 Kayıt İşlemi 

  
09:00 - 12:45 1. Oturumlar  

  

9:00-9:15 Salon 1 

Oturum Başkanı: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA 

YILMAZ RAKICI 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

DOÇ. DR. İZZET 

YÜCETOKER 

Salon 3  

Oturum Başkanı:  

PROF. DR. HACER HÜSEYNOVA 

9:15 – 9:30 ZEYNEP SAĞLAM 

DİLEK KIYMAZ 

YASEMİN SOY 

ZELİHA KOÇ 
Huzurevinde Kalan Yaşlılarda 

Sağlık Algısını Etkileyen 

Faktörler 

NİYAZİ AYHAN 

HAKKI İŞCAN 
Kırgızistan Basınının Yeni 

Medyada Görünümü 

DR. GÜLARE BALAYEVA 

Öğretmenin Çalışmasının Özellikleri, 

Öğretmenin Asıl Görevleri Ve Mesleki 

Özellikleri 

9:30 - 9:45  DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA 

YILMAZ RAKICI 

Radyasyon Onkolojisi Kliniğine 

Başvuran Mastektomi Yapılmış 

Meme Kanseri Hastaların 

Retrospektif Değerlendirilmesi 

UFUK UĞUR 

Türk Sinemasının Altın Çağı: 

60’lı Yıllar 

PROF. DR. HACER HÜSEYNOVA 

Azerbaycan’ın Türk Dilli Yer-Yurt 

İsimleriGİZEM 

9:45 – 10:00 ESMA AYŞE ÖZTÜRK 

ASLI KURTGÖZ 

ZELİHA KOÇ 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Merhamet Düzeylerini Etkileyen 

Faktörler 

UFUK UĞUR 

Yeşim Ustaoğlu Sineması: 

Pandoranın Kutusu 

ELVAN CAFAROV 

Doğu Anadolu Ağızlarında Bazı Fonetik 

Özelliklerin 

10:00 – 

10:15 

ISMAİLOV Y.B. & 

ISMAİLOVA A.T. & 

SALİMLİ T.A. & JAFAROVA 

G.K. & GARAYEVA S.G. 

The Effect Of Heavy Metal On 

The Hormonal-Mediator Status 

DOÇ. DR. KÖKSAL 

APAYDINLI 

Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli 

Koro Ders Kitaplarinin 

Incelenmesi 

DOÇ. DR. ESER ÜLTAY 

ARŞ. GÖR. SALİH KÜRŞAT ÇİLİNGİR 

ÖĞRETM. İBRAHİM TOPKARA 

Fen bilimleri eğitiminde ilköğretim 

düzeyinde yapılmış Disiplinlerarası 

çalışmaların içerik analizi 

10:15 – 

10:30 

ZEYNEP SAĞLAM 

ZELİHA KOÇ 

Üniversite Öğrencilerinin 

Bireysel Yenilikçilik 

Düzeylerinin Belirlenmesi 

PROF.DR. FATMA KOÇ 

ÖĞR.GÖR. LEYLA KAYA 

DURMAZ 
Küresel Modanın İmgesel 

Tutkusu Pantolon Tercihlerinin 

Belirlenmesine Yönelik 

Karşılaştırmalı Bir Analiz 

ESMA AYŞE ÖZTÜRK 

ZELİHA KOÇ 

Üniversite öğrencilerinin bilişim 

teknolojilerini kullanma Durumlarını 

etkileyen faktörler 

10:30 – 

10:45  

KONUL GARAYEVA GALİB 

The Results Of Food Ration 

Pregnancy in Pregnant Women 

With Diabetes 

DOÇ. DR. İZZET 

YÜCETOKER 

Müzik Eğitimi Yayınlarında 

Kullanılan Nitel Ölçme 

Araçlarında Geçerlik Sıkıntıları 

ve Çözüm Önerileri 

DOÇ. DR. ESER ÜLTAY 

ARŞ. GÖR. SALİH KÜRŞAT ÇİLİNGİR 

EDANUR SEVİNÇ 

8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kapsamında 

Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına 

Ilışkın Öğrencı Görüşlerı 
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10:45 – 

11:00 

ISMAİLOV Y.B. & 

ISMAİLOVA A.T. & 

SALİMLİ T.A. & JAFAROVA 

G.K. & GARAYEVA S.G. 

Influence Of Hormonal-

Mediator Status Disorder As A 

Result Of Exposure To Stress 

During Pregnancy On The 

Formation Of Neuroendocrine 

System İn Postnatal 

Development Of Babies 

ÇİĞDEM EDA ANGI 

Müzik Öğretmeni Adaylarının 

Oyun Dans ve Müzik Dersine 

Yönelik Motivasyonlarına İlişkin 

Bir Değerlendirme 

AYETHAN ZİYAT (İSKENDEROV) 

Zahid Halil’in Şiirlerinde Çocuk Folkloru 

Motivleri: Bulmacalar 

11:00 – 

11:15  

PINAR BİLGİCİ 

ÖĞR. GÖR. ESRA 

BALCIOĞLU 

PROF. DR. A. MEHMET 

SOMDAŞ 

DOÇ. DR. ARZU YAY 
Bilimsel Araştımalar İçin Kohlea 

Diseksiyon Metadolojisi 

DOÇ. DR. İZZET 

YÜCETOKER 

Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans 

Programına Göre Piyano Eğitimi 

Dersinin Değerlendirilmesi 

DR. TERANE NAĞIYEVA 

Muhammed Fuzuli’nin Gazellerinde 

Kullanılan Bileşimli Fiillerin İlk Bölümünün 

Morfolojik Özellikleri 

11:15 – 

11:30 

MİNEL SİNANOĞLU 

Hastane Öncesi Alanda 

Giyilebilir Teknoloji 

ÇİĞDEM EDA ANGI 

Başlangıç Keman Eğitiminde 

Kullanılan “Susi Und Eddi” Band 

1 Metodunun Öğrenim Alanları 

Açısından İncelenmesi 

DR. ZEMFİRA ABBASOVA 

Bazı Yazarların Kullandığı Onomastik 

Birimler ve Onların Gruplandırılması 

11:30 – 

11:45 

АХУНДОВ РАМИЗ 

АТАЛЛА ОГЛЫ & 

ПОЛУХОВА ШАХЗАДЕ 

МУСА ГЫЗЫ & ХАНУМ 

АЙДЫН ГЫЗЫ & 

РАДЖАБОВА ФАТМА 

ОРУДЖ ГЫЗЫ 

Ранозаживляющее Действие 

Белого Нафталана 

PROF. DR. EMİNE KOCA 

ÖĞR. GÖR. GÜLŞAH POLAT 
Moda Tasarımı Öğrencilerinin 

Trend Algılarına Yönelik Bir 

Araştırma (Giresun Üniversitesi 

Şebinkarahisar Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu Örneği) 

Д.филос. по педагогике, доцент 

НАЗИЛЯ АБДУЛЛАЗАДЕ 

Новая Система Образования и Проблемы 

Подготовки Современного Учителя 

11:45 – 

12:00 

AGHASHİRİN RUSTEMOV 

Clinical And Functıonal 

Manifestations Of Reperfusion 

Syndrome Hepatitis 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET 

AYDINLI GÜRLER 

Türkiye’de Müzik Eğitimi 

Alanındaki Denklik Başvuruları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZENNUBE ŞAHİN 

YILMAZ 

Heinrich Böll’ün “Ademoğlu Neredeydin” 

Adlı Romanında Epizotlarin Kurgusal Rolü 

12:00 – 

12:15 

MEHRİBAN SARDAROVA  

Türkiye Üniversitelerinin Türk 

Dünyası Birliğinin 

Oluşumundaki Rolü 

NURDAN KUMAŞ ŞENOL 

ÇİĞDEM ÖZDEMİR 

Moda Tasarımındaki 

Dekonstrüksiyon Örneklerinin 

Tasarım İlkelerine Göre 

Yorumlanması 

Tavaldiyeva Gulbaxar Nishanovna 

БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІН 

ДАЙЫНДАУДА ДАУЫС ҚОЮ        

ЖОЛДАРЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

12:15 – 

12:30 

 DR. BİLGEN ÖZCAN 

COŞKUNSOY 

Etkili Koro Şefi Yönetiminde Yüz 

İfadelerinin, Koristlerde Vokal 

İfade Bakımından 

Değerlendirilmesi 

 

  Н.Т. Кулданов 

БОЛАШАҚ МУЗЫКА 

МҰҒАЛІМІН ДАЙЫНДАУДА 

ДАУЫС ҚОЮ        

ЖОЛДАРЫНЫҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

12:45 -  13:30  Öğlen Arası 

13:30 – 

17:30 

2. Oturumlar 

 Salon 1 

Oturum Başkanı:  

DR. ÖĞR. ÜYESİ KERİM 

BEKAR 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

PROF. DR. AHMET SARI 

Salon 3 

Oturum Başkanı: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE KAYNAK 

AKÇAOĞLU 



 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 
 

2019 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

13:30 – 

13:45 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KERİM 

BEKAR 

Quası-Konveks Fonksiyonlar 

İçin İntegral Eşitsizliklerin 

Bazı Yenilemeleri 

DR. YILDIRIM İSMAİL 

TOSUN 

Yarı Erimiş Tuz Bulamaçlarında 

Şırnak Asfaltit Şlamının 

Mikrodalga Pirolizi 

İBRAHİM HALİL GÜZELBEY 

YÜKSEL ERASLAN 

A Computatıonal Study On An Aırfoıl 

Sectıon Wıth Flap 

13:45 – 

14:00 

OKSAL MACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

EMİNE YALÇIN 

TUĞÇE MACAR 

Albino Farelerde Akut 

Vanadyum (V) Maruziyetinin 

Genotoksik Etkileri Üzerine Bir 

Araştırma 

PROF. DR. AHMET SARI 

MOHAMMED OUIKHALFAN 

Palygorskıte/caprıc Acıd-Myrıstıc 

Acıd Eutectıc Mıxture as Shape-

Stabılızed Composıte Pcm For 

Thermal Energy Storage 

 

14:00 – 

14:15 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDAL 

ÜNLÜYOL & YETER 

ERDAŞ & DİLAN 

YARDİMCİEL 

Some Refirements Of Convex 

Inequality Via Hölder-İşcan 

Inequality 

PROF. DR. AHMET SARI 

MOHAMMED OUIKHALFAN 

GÖKHAN HEKİMOĞLU 

Fly Ash Based-Thermal Energy 

Storage Materıal For Buıldıng 

Applıcatıons 

YEGANE KAHRAMANOVA 

Türk Etnosu ve Dilleri Baresınde Tarihi 

Gerçekleri Araştırma Zaruretı 

14:15 – 

14:30 

OKSAL MACAR & TUĞÇE 

MACAR & EMİNE YALÇIN 

& KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

Allium Cepa L.’da Vanadyum 

(V) Toksisitesinin Fizyolojik Ve 

Anatomik Etkilerinin 

Araştırılması 

ARŞ. GÖR. ERTUĞRUL 

AYYILDIZ 

ASLIHAN YILDIZ 

PROF. DR. ALEV TAŞKIN 

GÜMÜŞ 

PROF. DR. COŞKUN ÖZKAN 

Sinema ve Tiyatroların 

Etkinliğinin Veri Zarflama 

Analizi İle İncelenmesi 

DR. AYNURE ELİYEVA 

Azerbaycan’ın Bazı Toponimleri 

14:30 – 

14:45 

DENİZ KURT & EMİNE 

YALÇIN 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

Allium Cepa L.’da 

Metilparaben’ın Lipid 

Peroksidasyonu ve Antioksidan 

Enzim Aktivitesi Üzerine 

Etkileri 

PROF. DR. AHMET SARI 

Synthesıs and Characterızatıon of 

Paraffın Eutectıc Mıxture/polymer 

Composıte as Phase Change 

Materıal For Thermal Energy 

Storage 

PROF. DR. A BARAN DURAL 

ÖĞR. GÖR. BAHRİYE ESELER 

İnternet Gazetlerinde Haber İçeriklerinin 

Okuyucu Yorumlarına Etkisinin İncelenmesi: 

2019 Yerel Seçim Haberleri 

14:45 -15:00 ERDAL ÜNLÜYOL & 

SEREN SALAŞ & GÖRKEM 

DALKUN 

On Improvement Some 

Inequalities Of Hermite 

Hadamard Inequalities For 

Functions When A Power Of 

The Absolute Value Of The 

Second Derivative Hand P-

Convexity 

ARŞ. GÖR. ERTUĞRUL 

AYYILDIZ 

ASLIHAN YILDIZ 

PROF. DR. ALEV TAŞKIN 

GÜMÜŞ 

PROF. DR. COŞKUN ÖZKAN 

Avrupa Birliği Ülkelerinin Yaşam 

Kalitelerine Göre Çkkv 

Yöntemleri Kullanılarak 

Sıralanması 

DR. İRADE KERİMOVA 

Arap Apelyativlerine Göre Şekıillenmiş 

Azerbaycan Toponimler 

15:00 – 

15:15 

DR. ÖĞR. ÜYESI ERDAL & 

ÜNLÜYOL & DİLAN 

YARDİMCİEL & YETER 

ERDAŞ 

Some Improments Of Hermite-

Hadamard Type Integral 

Inequalities For Preinvex And 

Log-Preinvex Functions By 

Using Hölder-Işcan Inequality 

DR. YILDIRIM İSMAİL 

TOSUN 

Enerji Üretimi için Sıcak Enerji 

Depolamada Mikrodalga Tuz 

Eritme 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE KAYNAK 

AKÇAOĞLU 

Bologna Sürecinde Yer Alan Ders 

Programları Çerçevesinde Batı Müziği 

Teorisi ve İşitme Eğitimi Dersi Kazanımları 

İle Koro Dersi Kazanımlarının Birbirlerine 

Olan Etkisi 

15:15 – 

15:30  

DENİZ KURT & EMİNE 

YALÇIN & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & ALİ ACAR 

& KÜRŞAD YAPAR 

Allium Cepa’da Nikel (NiCI2) 

Toksisitesinin Neden Olduğu 

BORA ALKAN & H. IŞIL 

ALKAN 
Merkantilist Politikaların Avrupa 

Ülkelerindeki Farklı 

Uygulamaları ve Sonuçları 

Üzerine Bir Değerlendirme 

ADEM YÜCEL 

Ambalaj Baskı Teknolojilerinde Grafik 

Tasarımlama Süreçleri 
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Sitogenetik Değişimler 

15:30 – 

15:45 

MEHMET ÇAĞRI 

AKGÜNDÜZ 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

EMİNE YALÇIN 

KÜRŞAD YAPAR 

ALİ ACAR 

Kronik Formaldehit 

Maruziyetinin Sebep Olduğu 

Toksisiteye Karşı Yeşil Çay 

Özütünün Koruyucu Rolü 

ÖĞR. GÖR. DR. ÖZGÜR 

TOMAK 

Deneysel Mod Ayrıştırma ve 

Hassas Gauss Destek Vektör 

Makinesi Kullanarak Aritmi 

Tespiti 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE KAYNAK 

AKÇAOĞLU 

Güzel Sanatlar Fakültelerinde Müzik Teorisi 

ve İşitme Eğitimi Derslerinde Başarı 

Düzeyini Etkileyen Unsurlar 

15:45 – 

16:00 

ERDAL ÜNLÜYOL & 

GÖRKEM DALKUN & 

SEREN SALAŞ 

On Improvement Of Hermite 

Hadamard Inequalities For h 

Preinvexity Via Hölder-Işcan 

Integral Inequality 

IŞIL ALKAN & BORA 

ALKAN 

TR 83 Bölgesinde İşgücü 

Piyasasının Temel Sorunları ve 

Çözüm Önerileri 

ADEM YÜCEL 

Grafik Tasarımda Esinlenme “Copy 

Antıcopy” Örnekleri 

16:00 – 

16:15 

MEHMET ÇAĞRI 

AKGÜNDÜZ & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & EMİNE 

YALÇIN & ALİ ACAR & 

KÜRŞAD YAPAR 

Allium Cepa L.’Da Arsenik 

(As) Toksisitesinin Neden 

Olduğu Biyokimyasal 

Değişimler 

HARİTA YÜK. MÜH. FIRAT 

ALTINTAŞ & PROF. DR. 

ERTAN GÖKALP 

Deniz Dolgu Sahalarındaki 

Yüzey Deformasyonlarının Snap-

Stamps Entegrasyonlu Daimi 

Yansıtıcı Interferometre 

Yöntemiyle İzlenmesi; Şenol 

Güneş Medikal Park Arena Spor 

Kompleksi Örneği 

ŞEFA MURADOVA 

İmadeddin Nesimi Eserlerinde Kur’an 

Ayetleri 

16:15 – 

16:30 

TUĞÇE MACAR 

KÜLTIĞIN ÇAVUŞOĞLU 

OKSAL MACAR 

EMINE YALÇIN 

Albino Farelerde Berilyum 

Sülfat (Beso 4 )’ın Genotoksik 

Etkilerinin Araştırılması 

PROF. DR. AHMET SARI 

MOHAMMED OUIKHALFAN 

Attapulgıte/polymer Composıte 

As Composıte Pcm For Thermal 

Energy Storage in Buıldıngs 

HURİYE KADAKAL 

MAHİR KADAKAL 

İMDAT İŞCAN 

Hölder-İşcan Eşitsizliği Yardımı İle Quası-

Konveks Fonksiyonlar İçin Sımpson Tipli 

Eşitsizlikler 

16:30 – 

16:45 

TUĞÇE MACAR & EMINE 

YALÇIN & OKSAL MACAR 

& KÜLTIĞIN ÇAVUŞOĞLU 

Allium Cepa’da Berilyum Sülfat 

(Beso 4 )’ın Genotoksik Etkileri 

ÖĞR. GÖR. DR. ÖZGÜR 

TOMAK 

Yumuşatilmiş Sözde Wigner 

Ville Dağilimi ve Geliştirilmiş 

Karar Ağaçlari Kullanarak Aritmi 

Tespiti 

HURIYE KADAKAL 

HÖLDER-İŞCAN EŞİTSİZLİĞİ YARDIMI 

İLE P- FONKSİYON İÇİN İNTEGRAL 

EŞİTSİZLİKLERİN BAZI 

YENİLEMELERİ 

16:45 – 

17:00 

G. İ. AJALOVA & Sh. H. 

GASIMOV & M. Y. 

YUSİFOVA 

Kh. İ. HASANOV 

Mixed Ligand Coordination 

Compounds Of Palladium With 

Polyamine And Heterocyclic 

Amines 

HARİTA YÜK. MÜH. FIRAT 

ALTINTAŞ & PROF. DR. 

ERTAN GÖKALP 

Hassas Nivelman Ölçüleri İle 

Deniz Dolgu Sahalarındaki Yüzey 

Yükseklik Değişimlerinin 

Belirlenmesi; Şenol Güneş 

Medikal Park Arena Spor 

Kompleksi Örneği 

SELİME MEMMEDOVA 

Orta Okullarda Gramer Analizinin 

Öğredilmesi Usulleri 

17:00 – 

17:15 

ÖĞR. GÖR. TUĞBA 

BAYAZIT & 

PROF. DR. MURAT 

TOMAKİN & DR. ÖĞR. 

ÜYESİ MEHMET ALİ 

OLĞAR & PROF. DR. 

TAYFUR 

KÜÇÜKÖMEROĞLU & 

PROF. DR. EMİN 

BACAKSIZ 

Effect Of Sulfurization 

Temperature On Structural 

DR. GIZEM DURAK 

YÜZÜAK 

DOÇ. DR. VAGIF 

NEVRUZOĞLU 

DOÇ. DR. ERCÜMENT 

YÜZÜAK 

Optical Properties Of Evaporated 

Cofe And Cu Metal Films At 

Low Substrate Temperatures 
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Properties In Cu2SnS3 Thin 

Films 

17:15 – 

17:30 

S. A. ALIYEV 

A. Y. IMANOVA 

A. A. AHMAD 

Spectral Distribution Of The 

Photocurrent Of Single Crystals 

Of High-Resistance-İnse And 

Low-Resistance N-InSe 

+0,4At/Sn 

DR. GİZEM DURAK 

YÜZÜAK 

DOÇ. DR. ERCÜMENT 

YÜZÜAK 

Exploring Magnetoimpedance 

Properties Of Magnetron Co-

Sputtered Of Fe/Fe-Ni Thin 

Films 

 

17:30-17:45  PROF. DR. AHMET SARI 

Phase Change Materials for 

Latent Heat Thermal Energy 

Storage 

 

17:45-18:00  АМОНОВА ДИЛЬБАР 

СУБХОНОВНА   

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВА В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

16 MART 

 

09:00- 12:30 1. Oturumlar   

 Salon 1 

Otutum Başkanı: 

DOÇ. DR. CELİL 

NEBİYEV 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

PROF. DR. CAVİT YAVUZ 

Salon 3 

Oturum Başkanı: 

ELVAN YILMAZ AKYÜZ 

9:00 – 9:15 DR. BEKİR GÜRBULAK 

ARŞ. GÖR. KAZIM YASİN 

ÖZBEY 

DR. SEVDA SARITAŞ 

PROF. DR. SONGÜL 

DUMAN 
Katkısız TlGaS2 ve Fe Katkılı 

TlGaS2 Yarıiletkenlerin 

Büyütülmesi ve Yapısal 

Özelliklerinin İncelenmesi 

DOÇ. DR. İBRAHİM SEZER 

Doğa ve Kültür Varlıklarının 

Sürdürülebilir Turizm Açısından 

Değerlendirilmesi: Kabadüz 

(Ordu) İlçesi Örneği 

ELVAN YILMAZ AKYÜZ 

Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Uyku 

Düzenlerinin ve Sirkadiyen Ritm İle İlgili 

Farkındalıklarının Değerlendirilmesi 

9:15 - 9:30  DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

On E-Radıcal Supplemented 

Modules 

DOÇ. DR. SADETTİN 

GÜLTEKİN 

Ticaret Savaşları ve Küresel 

Değer Zincirine Etkileri 

ŞOLDUBANOV HAFİS 

Güreşçilerin Organizmasında Fiziksel 

Egzersizin Neden Olduğu Bağışıklık 

Parametrelerinin Değişimi 

9:30 – 9:45 DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 
Weakly Ge-Supplemented 

Modules 

PROF. DR. CAVİT YAVUZ 

Kamu Yönetimlerinin Tanıtım 

Faaliyetlerinde Sosyal Medya 

(Ordu Giresun İlleri Örneğinde) 

KEVSER ÖZDEMİR 

AYŞE ÇEVİRME 

Kegel Egzersizi Eğitiminin Yararlılığını ve 

Uygulanabilirliğini Değerlendirme 

Ölçeği’nin Geliştirme Çalışması 

9:45 – 10:00 ARŞ. GÖR. FERDİ 

ÖZBİLGİN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇETİN 

KURNAZ 
İris Analizi Yöntemi İle 

Kolesterol Seviyesinin 

İncelenmesi 

ÖĞR. GÖR. HANDE 

DEMİRCİ 

Turizmde Dış Kaynak 

Kullanımının Örgütsel Güven ve 

Örgütsel Sessizlik Üzerindeki 

Etkileri 

ELVAN YILMAZ AKYÜZ 

İLAYDA ÖZTÜRK 

Sirkadiyen Ritim ve Sağlık Üzerine Etkileri 

10:00- 10:15 DR. GÜRBULAK BEKİR 

Growth And Temperature 

Dependence Of Hall Effect For 

Cd Doped GaSe Single Crystal 

DOÇ. DR. İBRAHİM SEZER 

Havalimanlarının Yerel ve 

Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: 

Erzurum Örneği 

GARAYEV GALIB SH. 

KHALILOV VIDADI H. 

MUSEYIBOV FARID MUSA 

ƏLIYEVA SEVDA İ. 

Pathological Changes In Liver Tissue During 

Chronic Poisoning With Cadmium Ions In 

Experimental Conditions 
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10:15- 10:30 ÖĞR. GÖR. FEYYAZ 

ALPSALAZ & DR. ÖĞR. 

ÜYESİ YAVUZ TÜRKAY & 

ARŞ. GÖR. FERDİ 

ÖZBİLGİN 
Hibrit Elektrikli Araçlarda Enerji 

Yönetim Sistemindeki Farklı 

Şarj Eşik Değerlerinin Araç 

Parametrelerine Etkileri 

DOÇ. DR. SADETTİN 

GÜLTEKİN 

Küresel Ticaret Savaşları ve 

Dünya Ekonomisine Etkileri 

 TURGAY ÖNÇEKEN 

MENŞURE NUR ULUTAŞ 

Alternatif Protein Kaynağı ve Biyolojik 

Mücadele Etmeni: Böcekler 

10:30-10:45 BETÜL ATALAY GÜNEY 

YAVUZ GÜNEY 

CAHİT YEŞİLYAPRAK 
Ravinsonde Rasat Gözlemlerinin 

Astronomik Amaçlarla 

Kullanımı: Erzurum Örneği 

PROF. DR. CAVİT YAVUZ 

Ordu İlindeki Otellerin Tanıtım ve 

Pazarlama Faaliyetlerinde Sosyal 

Medya 

ALİ ACAR 

EMİNE YALÇIN 

KÜRŞAD YAPAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 
Lamda Sihalotrin Tarafından Teşvik Edilen 

Fizyolojik ve Genetik Yapıdaki Değişimlere 

Karşı Arı Sütünün Koruyucu Etkisi 

10:45-11:00 YAVUZ GÜNEY 

CAHİT YEŞİLYAPRAK 
Kırmızı Yıldızlarda Renk 

Bağıntıları 

DR. ÖĞR. ÜYESI ERAY 

TURPCU 

DR. ÖĞR. ÜYESI HAKAN 

AKYURT 

Yerli Turistlerin Destinasyon 

İmajı Algısının Ölçülmesi: Ordu 

İli Örneği 

ALİ ACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

EMİNE YALÇIN 

KÜRŞAD YAPAR 
Dinikanazol Fungusitinin Teşvik Ettiği 

Kronik Toksisiteye Karşı Üzüm Çekirdeği 

Özütünün Koruyucu Rolü 

11:00-11:15 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

GÜLŞAH KAYA 
Successor Eğrisinden Elde 

Edilen Smarandache Eğrileri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET 

MERT PASLI & YASEMİN 

YILMAZ 

Giresun İli’nde Kültürel Turizm 

Potansiyeli 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU & KÜRŞAD 

YAPAR & EMINE YALÇIN & ALI 

ACAR 
Fenol Tarafından Teşvik Edilen 

Biyokimyasal Toksisiteye Karşı Kombucha 

Çayının Koruyucu Etkisi 

11:15-11:30 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

GÜLŞAH KAYA 

Successor Eğrisinin Vektörel 

Moment Eğrileri 

MELİKE KURTARAN ÇELİK 

AHMET KURTARAN 

FEGAN MUTLU 

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin 

Girişimcilik Eğilimlerinin 

Belirlenmesine Yönelik Alan 

Araştırması 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU & EMİNE 

YALÇIN & ALİ ACAR & KÜRŞAD 

YAPAR 

Allium Cepa L.’da Fenol Tarafından Teşvik 

Edilen Genotoksisiteye Karşı Kombucha 

Çayının Koruyucu Rolü 

11:30-11:45 A. ALIYEV 

B. MAMMADOVA 

SH. AHMAD 
Synthesis and Properties Of 

Allylphenoxymethil Substituted 

1,2-Oxazolidines 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET 

MERT PASLI & GİZEM 

KARTAL 

Yerel Ürünlerin 

Sürdürülebilirliğinin 

Sağlanmasında Coğrafi İşaretlerin 

Rolü: Sürmene Bıçağı Örneği 

EMİNE YALÇIN & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & ALİ ACAR & KÜRŞAD 

YAPAR 

Anti-diabetic potential and multi-biological 

activitıes of smilax excelsa l. Extract 

11:45-12:00 NIZAMI MAMEDOV 

ISMAIL ISMAILOV 

ELARA MAMEDOVA 

CdİnGaS4 Bazında Hazırlanmış 

Elektroqrafik Tabakalarda 

Potansiyel Relyefin Oluşma 

Mekanizmi 

DR. ÖĞR. ÜYESI HAKAN 

AKYURT & DR. ÖĞR. ÜYESI 

ERAY TURPCU 

Turizm Eğitimi Alan Lisans 

Öğrencilerinin Sürdürülebilir 

Çevreye Yönelik Davranışlarının 

İncelenmesi: Giresun 

Üniversitesi’nde Bir Uygulama 

EMİNE YALÇIN &KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & KÜRŞAD YAPAR & 

ALİ ACAR 

Anti-proliferative and anti-mutagenic effects 

of trachystemon orıentalis (l.) G. Don. Extract 

by using allium test 

12:00-12:15 ARZU SADIGOVA 

AYNURE HADIYEVA 

VILAYET ALEKPEROV 

ELŞAD SAFIEV 

Polietilen+ Nanokil 

Nanokompozıtlerin Mekanik ve 

Elektrik Yıpranma Mekanizması 

 RUMEYSA YILDIZ 

Hastane Öncesi Acil Tıp ve Geleceğin Acil 

Servisleri 

12:15-12:30 DR. ÖĞR. ÜYESİ HAŞİM 

ÇAYIR 

Almost Lorentzian R-

Paracontact Structures With 

Respect To Complete And 

Vertical Lifts On Tangent 

 RUMEYSA YILDIZ 

Hastane Öncesi Alanda Elektrokardiyografi 

(Ekg) Kemeri Kullanımı 
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Bundle T(M) 

12:30 -  13:30  Öğlen Arası   

13:30 – 

18:00 

2. Oturumlar   

 Salon 1 

Oturum Başkanı: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

DOÇ. DR. MELİKE 

KURTARAN ÇELİK 

Salon 3 

Oturum Başkanı: 

PROF. DR. MUHAMMET ARICI 

13:30-13:45 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

SEZER DURMAZ 

İnvolüt Eğrisinin Darboux 

Vektörüne Ait Vektörel Moment 

Vektörü Tarafından Çizilen 

Eğrisinin Frenet Aparatları 

BANU ÇİÇEK KURDOĞLU & 

ELİF BAYRAMOĞLU & 

SULTAN SEVİNÇ KURT 

KONAKOĞLU & SEYHAN 

SEYHAN & PINAR ÖZGE 

YENİÇIRAK 
Akçaabat Orta Mahalle Örneğinde 

Erişilebilirlik Kriterlerinin 

İrdelenmesi 

ESRA MURAT 

SAİM ZEKİ BOSTAN 
Çayda Farklı Tarihlerde Çırpmanın Hasat 

Tarihi ve Verime Etkisi 

13:45-14:00 DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 
Amply Ge-Supplemented 

Modules 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA 

BOZKURT 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELÇUK 

KORUCUK 
Ordu ve Giresun’daki Tekstil 

İşletmelerinde Lojistik 

Performans Unsurlarının 

Ölçülmesine Yönelik Bir 

Uygulama 

NİLAY AKÇAY 

ŞULE GÜZEL 

YUNUS ÇINAR 
Rize İlindeki Karalahana Bitkisi 

Örneklerindeki Gama Radyoaktivite 

Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

14:00-14:15 DOÇ. DR. ÖZGÜR 

BOYACIOĞLU KALKAN & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT 

Minkowski 3-Uzayda İnvolüt-

Evolüt Eğrilerinin T*C* ve 

B*C* Smarandache Eğrileri 

Üzerine 

DOÇ. DR. MELİKE 

KURTARAN ÇELİK & DOÇ. 

DR. AHMET KURTARAN 
Çalışma Sermayesi Yönetiminin 

Firma Performansına Etkisi 

ARİF KÜLAHÇILAR 

TAHSİN TONKAZ 

SAİM ZEKİ BOSTAN 

Farklı Su Seviyesi Uygulamalarının Tombul 

Fındık Çeşidinde Yaprak Su Potansiyeli, 

Yaprak Sıcaklığı ve Klorofil Miktarına Etkisi 

14:15-14:30 DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 
Amply G-Supplemented Lattıces 

ARŞ. GÖR. SERKAN NEBİ 

YILDIRIM 

Seçme Hakkında Vatandaşlık 

Şartı 

ASLIHAN YILDIZ & ARŞ. GÖR. 

ERTUĞRUL AYYILDIZ & 

PROF. DR. COŞKUN ÖZKAN & 

PROF. DR. ALEV TAŞKIN GÜMÜŞ 
Fındık Üretimi İçin Kalite Fonksiyon 

Yayılımı Uygulaması 

14:30-14:45 SÜLEYMAN ŞENYURT 

KEMAL EREN 
Minkowski Uzayında Timelike 

Salkowski Eğrilerinden Elde 

Edilen Smarandache Eğrileri 

DOÇ. DR. BANU ÇİÇEK 

KURDOĞLU & ARŞ.GÖR. 

SEYHAN SEYHAN & DOÇ. 

DR. ELİF BAYRAMOĞLU 

Giresun Gazi Caddesi Alışveriş 

Sokağı’nın Kullanıcı Üzerindeki 

Etkilerinin Belirlenmesine 

Yönelik Bir Araştırma 

BAYRAM YÜKSEL 

Atış Artığı Metallerinden Kurşun, Baryum ve 

Antimonun Dermal Kalıcılığı: Ceza Adaleti 

ve Halk Sağlığı Açısından Bir Araştırma 

14:45-15:00 DOÇ. DR. ÖZGÜR 

BOYACIOĞLU KALKAN & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT 

Minkowski 3-Uzayda Timelike-

Spacelike Mannheim Eğri 

Çiftlerinin T*N* ve T*B* 

Smarandache Eğrileri Üzerine 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELÇUK 

KORUCUK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA 

BOZKURT 
İnovatif Örgütler ve Başarılı 

Girişimleri Etkileyen Unsurların 

Önceliklendirilmesi: Karaman İli 

Örneği 

KÜRŞAD YAPAR & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & EMİNE YALÇIN 

ALİ ACAR 
Glifosat Herbisitinin Sebep Olduğu 

Toksisiteye Karşı Gınkgo Bıloba l. Yaprak 

Özütünün Koruyucu Rolü 

15:00-15:15 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

KEMAL EREN 
Minkowski Uzayında Timelike 

Anti-Salkowski Eğrilerinden 

ASLIHAN YILDIZ & ARŞ. 

GÖR. ERTUĞRUL AYYILDIZ 

& PROF. DR. COŞKUN 

ÖZKAN & PROF. DR. ALEV 

TAŞKIN GÜMÜŞ 

KÜRŞAD YAPAR & EMİNE YALÇIN & 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU & ALİ ACAR 
Kronik Benzen Toksisitesine Karşı Üzüm 

Çekirdeği Özütünün Koruyucu Rolü 
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Elde Edilen Smarandache 

Eğrileri 

Kadın Müşterilerin Otobüs 

Firmalarına Yönelik Kalite 

Beklentilerinin Yamuk Bulanık 

Ahp İle Önceliklendirilmesi 

15:15-15:30 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

BURAK ÖZTÜRK 

Anti-Salkowski Eğrisine Ait 

Frenet Vektörlerinden Elde 

Edilen Smarandache Eğrileri 

DR. YAHYA YÜKSEL 

Dîvân Şiirinde Para Birimlerinin 

Gerçek Anlamı Dışında Kullanımı 

DERVİŞ ÖZDEMİR 

Bazı Kanatlılarda Plexus Lumbosacralis 

Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar 

15:30-15:45 DR. ÖĞR. ÜYESİ HAŞİM 

ÇAYIR 

The Lie Derivatives Of The 

Almost Lorentzian R-

Paracontact Structures 

According To Horizontal And 

Vertical Lifts On Tangent 

Bundle 

DR. YAHYA YÜKSEL 

Dîvân Şiirinde Ticari Unsur ve 

Maddi Değer Olarak Para 

Birimleri 

DERVİŞ ÖZDEMİR 

Balaban (Botaurus Stellaris) ve Evcil Kazın 

(Anser Domesticus) Neurocranium’u 

Üzerinde Karşılaştırmalı Makroanatomik 

Araştırmalar 

15:45-16:00 NURGÜL OKUR 

VİLDAN KARAHAN 
Hermıte-Hadamard Type 

Inequalıtıes For Multı-

Dımensıonal Pre-Invex 

Stochastıc Processes 

N. AGAYEVA 

Position And Part Of English 

Classical Literature in Current 

Educational Communication 

TÜLAY ŞENOĞUL 

PROF. DR. MUHAMMET ARICI 
Antik Buğday Türleri ve İnsan Sağlığı 

16:00-16:15 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

BURAK ÖZTÜRK 
Salkowski eğrisine ait frenet 

vektörlerinden elde edilen 

Smarandache eğrileri 

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ 

ARŞ. GÖR. DR. GÜLŞAH 

ŞİŞMAN 

Duyuların Dönemecinde: Bilge 

Karasu Yazınında Resim, Müzik 

ve Sinemaya Dair 

 

16:15-16:30 NURGÜL OKUR 

Generalızed Hadamard’s 

Inequalıtıes For Two-

Dimensional Harmonically 

Convex Stochastic Processes 

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ 

SÜMEYYE YAZICI 

BÜŞRA GÖKÇE YÜCE 

Duyuş ve Düşünüş Ufkunda Bir 

Rind Olan Yahya Kemal 

Beyatlı’nın Rind Üçlemesi 

 

16:30-16:45 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

SEZER DURMAZ 
İnvolüt Eğrisinin Teğet 

Vektörüne Ait Vektörel Moment 

Vektörünün Çizdiği Eğrinin 

Frenet Aparatları 

  

16:45-17:00 ERTUGRUL OSMAN 

BURSALİOGLU 

Investigation Of The Antibiotic 

Effect Of Rubus Fruticosus 

Leaves Against To Three 

Bacteries 

  

17:00-17:15 МЕХТИЕВ БАХРАМ ИСАГ 

ОГЛЫ & КУЛИЕВА 

ГЮЛНАРА ГУСЕЙН 

КЫЗЫ & ШОВГИЙЯ АЛЯР 

КЫЗЫ АМИРОВА 

Проверка  e -

Универсальности В Процессе 

Рассеяния Положительного 

Мюона На Электроне В 

Рамках 

)1()1()2( UUSU  -

Модели 

  

17:15-17:30 SHAKİR MAMEDOGLU 

NAGİYEV & VAFA 
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ALİMGİZİ 

TARVERDİYEVA & AZER 

INSHALLAOGLU 

AHMADOV 

Tıme Evolutıon Of Quadratıc 

Quantum Systems: Evolutıon 

Operators, Propagators, And 

Invarıants 

17:30-17:45 ШАКИР МАМЕДОГЛЫ 

НАГИЕВ & ВАФА 

АЛИМКЫЗЫ 

ТАРВЕРДИЕВА & АЗЕР 

ИНШАЛЛАОГЛЫ 

АХМЕДОВ 

Точное Решение 

Релятивистского Конечно-

Разностного Уравнения Для 

Комбинации Кулоновской И 

Ринг-Шейпт Потенциалов 
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 İÇİNDEKİLER     

KONGRE KÜNYESİ      i 

FOTOĞRAF GALERİSİ  ii 

BİLİM KURULU    iii 

KONGRE PROGRAMI iv 

İÇİNDEKİLER     v 

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ ÖZET  METİNLERİ 

Zeynep SAĞLAM & Dilek KIYMAZ & Yasemin SOY & Zeliha KOÇ  

1 

 
HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA SAĞLIK ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sema YILMAZ RAKICI  

3 

 
RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN MASTEKTOMİ YAPILMIŞ MEME 

KANSERİ HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esma Ayşe ÖZTÜRK & Aslı KURTGÖZ & Zeliha KOÇ  

 

5 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MERHAMET 

DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Y.B. Ismailov & A.T. Ismailova & T.A. Salimli & G.K. Jafarova & S.G.Garayeva   

7 

 
THE EFFECT OF HEAVY METAL ON THE HORMONAL-MEDIATOR STATUS 

Zeynep SAĞLAM &  Zeliha KOÇ 9 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Konul Garayeva GALIB   11 

 THE RESULTS OF FOOD RATION PREGNANCY IN PREGNANT WOMEN WITH 

DIABETES 

Y.B. ISMAILOV & A.T. ISMAILOVA &T.A. SALIMLI & G.K. JAFAROVA & S.G. 

GARAYEVA    

13 

 

INFLUENCE OF HORMONAL-MEDIATOR STATUS DISORDER AS A RESULT OF 

EXPOSURE TO STRESS DURING PREGNANCY ON THE FORMATION OF 

NEUROENDOCRINE SYSTEM IN POSTNATAL DEVELOPMENT OF BABIES 

Niyazi AYHAN & Hakkı İŞCAN    

15 

 
YENİ MEDYA VE OKUR TÜREVLİ İNTERNET HABERCİLİĞİ: KIRGIZİSTAN'DA GAZETE 

WEB SİTELERİNİN  TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ufuk UĞUR    

17 

 
TÜRK SİNEMASININ ALTIN ÇAĞI: 60’LI YILLAR 

Ufuk UĞUR    

18 

 
YEŞİM USTAOĞLU SİNEMASI: PANDORANIN KUTUSU 

Köksal APAYDINLI    

19 

 
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇOKSESLİ KORO DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ 

İzzet YÜCETOKER    

20 

 
MÜZİK EĞİTİMİ YAYINLARINDA KULLANILAN NİTEL ÖLÇME ARAÇLARINDA 

GEÇERLİK SIKINTILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Gülare BALAYEVA    

22 

 
ÖĞRETMENİN ÇALIŞMASININ ÖZELLİKLERİ, ÖĞRETMENİN ASIL GÖREVLERİ VE 

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ 

Hacer HÜSEYNOVA    

23 

 
AZERBAYCAN'IN TÜRK DİLLİ YER-YURT İSİMLERİ 

Elvan CAFAROV   25 
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DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA BAZI FONETİK ÖZELLİKLERİN 

Eser ÜLTAY & Salih Kürşat ÇİLİNGİR & İbrahim TOPKARA    

27 

 
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE YAPILMIŞ DİSİPLİNLERARASI 

ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ 

Esma Ayşe Öztürk & Zeliha Koç   29 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA 

DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER- 

Eser ÜLTAY & Salih Kürşat ÇİLİNGİR & Edanur SEVİNÇ    

31 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI VE 

TASARIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Ayethan ZİYAT (İskenderov)   

33 ZAHİD HALİL’İN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK FOLKLORU MOTİVLERİ: BULMACALAR 

Minel SİNANOĞLU   

35 HASTANE ÖNCESİ ALANDA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ 

Ахундов  Рамиз Аталла оглы & Полухова Шахзаде Муса гызы & Ханум Айдын 

гызы & Раджабова  Фатма Орудж гызы  

 

37 

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЛОГО НАФТАЛАНА 

Aghashirin RUSTEMOV   39 

CLINICAL AND FUNCTIONAL MANIFESTATIONS OF REPERFUSION SYNDROME 

HEPATITIS 

Mehriban SARDAROVA    

41 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN TÜRK DÜNYASI BİRLİĞİNİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ 

İzzet YÜCETOKER   

43 YENİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMINA GÖRE PİYANO EĞİTİMİ 

DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çiğdem Eda ANGI  45 

 BAŞLANGIÇ KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILAN “SUSİ UND EDDİ” BAND 1 

METODUNUN ÖĞRENİM ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Emine KOCA & Gülşah POLAT   46 

 MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN TREND ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

(GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

ÖRNEĞİ) 

Demet AYDINLI GÜRLER 48 

 TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ DENKLİK BAŞVURULARI 

Nurdan KUMAŞ ŞENOL & Çiğdem ÖZDEMİR  

49 

 
MODA TASARIMINDAKİ DEKONSTRÜKSİYON ÖRNEKLERİNİN TASARIM İLKELERİNE 

GÖRE YORUMLANMASI 

Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY  

50 

 
ESKİLİ JEST İLETİŞİMİ OLAN KORO ŞEFİ YÜZ İFADELERİNİN, KORİSTLERDE VOKAL 

İFADE BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Н.Т. Кулданов    

51 БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІН ДАЙЫНДАУДА ДАУЫС ҚОЮ        ЖОЛДАРЫНЫҢ 

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Terane NAĞIYEVA      

53 MUHAMMED FUZULİ'NİN GAZELLERİNDE KULLANILAN BİLEŞİMLİ FİİLLERİN İLK 

BÖLÜMÜNÜN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Zemfira ABBASOVA 55 

 BAZI YAZARLARIN KULLANDIĞI ONOMASTİK BİRİMLER VE ONLARIN 

GRUPLANDIRILMASI 

Назиля Абдуллазаде    
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НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО 

УЧИТЕЛЯ 

57 

Zennube ŞAHİN YILMAZ   59 

 HEINRICH BÖLL’ÜN “ADEMOĞLU NEREDEYDİN” ADLI ROMANINDA EPİZOTLARIN 

KURGUSAL ROLÜ 

Tavaldiyeva Gulbaxar Nishanovna   60 

 O‘ZBEK ADABIYOTIDA DAVR JAROHATLARI TASVIRI 

Kerim BEKAR    

62 QUASI-KONVEKS FONKSİYONLAR İÇİN İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİN BAZI 

YENİLEMELERİ 

Oksal MACAR & Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Doç. Dr. Emine YALÇIN & Tuğçe 

MACAR   

 

64 

ALBINO FARELERDE AKUT VANADYUM (V) MARUZİYETİNİN GENOTOKSİK ETKİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Erdal ÜNLÜYOL  & Yeter ERDAŞ & Dilan YARDİMCİEL  

67 SOME REFIREMENTS OF CONVEX INEQUALITY VIA HÖLDER-İŞCAN INEQUALITY 

Oksal MACAR & Tuğçe MACAR & Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU    

68 

 
ALLİUM CEPA L.’DA VANADYUM (V) TOKSİSİTESİNİN FİZYOLOJİK VE ANATOMİK 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Yıldırım İsmail TOSUN    

70 YARI ERİMİŞ TUZ BULAMAÇLARINDA ŞIRNAK ASFALTİT ŞLAMININ MİKRODALGA 

PİROLİZİ 

Ahmet SARI & Mohammed OUIKHALFAN  

71 PALYGORSKITE/CAPRIC ACID-MYRISTIC ACID EUTECTIC MIXTURE AS SHAPE-

STABILIZED COMPOSITE PCM FOR THERMAL ENERGY STORAGE 

Ahmet SARI & Mohammed OUIKHALFAN & Gökhan HEKİMOĞLU  

72 FLY ASH BASED-THERMAL ENERGY STORAGE MATERIAL FOR BUILDING 

APPLICATIONS 

Ertuğrul AYYILDIZ & Aslıhan YILDIZ & Alev Taşkın GÜMÜŞ & Coşkun ÖZKAN 

  

 

73 

SİNEMA VE TİYATROLARIN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 

İNCELENMESİ 

İbrahim Halil GÜZELBEY & Yüksel ERASLAN     

75 A COMPUTATIONAL STUDY ON AN AIRFOIL SECTION WITH FLAP 

Yegane KAHRAMANOVA 76 
MITRAL PROSTHETICS: MITRAL VALVE REPAIR 

Aynure ELİYEVA   

78 AZERBAYCAN'IN BAZI TOPONİMLERİ 

Deniz KURT & Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU    

79 

 
ALLİUM CEPA L.’DA METİLPARABEN’İN LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN 

ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Erdal ÜNLÜYOL & Seren SALAŞ & Görkem DALKUN    

81 

 
ON IMPROVEMENT SOME INEQUALITIES OF HERMITE HADAMARD INEQUALITIES 

FOR FUNCTIONS WHEN A POWER OF THE ABSOLUTE VALUE OF THE SECOND 

DERIVATIVE HAND P-CONVEXITY 

Erdal ÜNLÜYOL & Dilan YARDİMCİEL & Yeter ERDAŞ   83 

 SOME IMPROMENTS OF HERMITE-HADAMARD TYPE INTEGRAL INEQUALITIES FOR 

PREINVEX AND LOG-PREINVEX FUNCTIONS BY USING HÖLDER-İŞCAN INEQUALITY 

Deniz KURT & Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Ali ACAR & Kürşad 

YAPAR   

 

85 

ALLİUM CEPA’DA NİKEL (NİCI2) TOKSİSİTESİNİN NEDEN OLDUĞU SİTOGENETİK 

DEĞİŞİMLER 
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Mehmet Çağrı AKGÜNDÜZ & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Kürşad 

YAPAR & Ali ACAR   

 

87 

KRONİK FORMALDEHİT MARUZİYETİNİN SEBEP OLDUĞU TOKSİSİTEYE KARŞI YEŞİL 

ÇAY ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ 

Erdal ÜNLÜYOL & Görkem DALKUN & Seren SALAŞ   89 

 ON IMPROVEMENT OF HERMITE HADAMARD INEQUALITIES FOR H PREINVEXITY 

VIA HÖLDER-İŞCAN INTEGRAL INEQUALITY 

Mehmet Çağrı AKGÜNDÜZ & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Ali ACAR 

& Kürşad YAPAR   

 

91 

 ALLİUM CEPA L.’DA ARSENİK (AS) TOKSİSİTESİNİN NEDEN OLDUĞU BİYOKİMYASAL 

DEĞİŞİMLER 

Tuğçe MACAR & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Oksal MACAR & Emine YALÇIN   92 

ALBINO FARELERDE BERİLYUM SÜLFAT (BeSO4)’IN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Tuğçe MACAR & Emine YALÇIN & Oksal MACAR & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 95 

 ALLİUM CEPA’DA BERİLYUM SÜLFAT (BeSO4)’IN GENOTOKSİK ETKİLERİ 

Ahmet SARI 97 

 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PARAFFIN EUTECTIC MIXTURE/POLYMER 

COMPOSITE AS PHASE CHANGE MATERIAL FOR THERMAL ENERGY STORAGE 

Ertuğrul AYYILDIZ & Aslıhan YILDIZ & Alev Taşkın GÜMÜŞ & Coşkun ÖZKAN  

98 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE GÖRE ÇKKV YÖNTEMLERİ 

KULLANILARAK SIRALANMASI 

Yıldırım İsmail TOSUN  

100 ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN SICAK ENERJİ DEPOLAMADA MİKRODALGA TUZ ERİTME 

Bora ALKAN & H. Işıl ALKAN  

101 MERKANTİLİST POLİTİKALARIN AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ FARKLI UYGULAMALARI 

VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Özgür TOMAK  

103 DENEYSEL MOD AYRIŞTIRMA VE HASSAS GAUSS DESTEK VEKTÖR MAKİNESİ 

KULLANARAK ARİTMİ TESPİTİ 

H. Işıl ALKAN & Bora ALKAN 105 

 TR 83 BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Fırat ALTINTAŞ & Ertan GÖKALP  

107 

 
DENİZ DOLGU SAHALARINDAKİ YÜZEY DEFORMASYONLARININ SNAP-STAMPS 

ENTEGRASYONLU DAİMİ YANSITICI INTERFEROMETRE YÖNTEMİYLE İZLENMESİ; 

ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL PARK ARENA SPOR KOMPLEKSİ ÖRNEĞİ 

Ahmet SARI & Mohammed OUIKHALFAN  

110 ATTAPULGITE/POLYMER COMPOSITE AS COMPOSITE PCM FOR THERMAL ENERGY 

STORAGE IN BUILDINGS 

Özgür TOMAK 111 

 YUMUŞATILMIŞ SÖZDE WİGNER VİLLE DAĞILIMI VE GELİŞTİRİLMİŞ KARAR AĞAÇLARI 

KULLANARAK ARİTMİ TESPİTİ 

Fırat ALTINTAŞ & Ertan GÖKALP 112 

 HASSAS NİVELMAN ÖLÇÜLERİ İLE DENİZ DOLGU SAHALARINDAKİ YÜZEY YÜKSEKLİK 

DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ; ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL PARK ARENA SPOR 

KOMPLEKSİ ÖRNEĞİ 

A Baran DURAL & Bahriye ESELER 115 

 İNTERNET GAZETLERİNDE HABER İÇERİKLERİNİN OKUYUCU YORUMLARINA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ: 2019 YEREL SEÇİM HABERLERİ 

İrade KERİMOVA 116 

 ARAP APELYATİVLERİNE GÖRE ŞEKIİLLENMİŞ AZERBAYCAN TOPONİMLER 

Tuğçe Kaynak AKÇAOĞLU  
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BOLOGNA SÜRECİNDE YER ALAN DERS PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE BATI MÜZİĞİ 

TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİ KAZANIMLARI İLE KORO DERSİ KAZANIMLARININ 
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HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA SAĞLIK ALGISINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

 

Zeynep SAĞLAM 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

Dilek KIYMAZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

Yasemin SOY 

Kastamonu Üniversitesi  

Zeliha KOÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

 

ÖZET 

Yaşlı nüfusun giderek artış gösterdiği günümüz dünyasında, 65 yaş üstü yaşlı bireylerde 

sağlık algısını etkileyen faktörlerin belirlenmesinin, yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin 

planlanmasında son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma huzurevinde kalan 65 

yaş üstü yaşlı bireylerin sağlık algısını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

olarak yürütüldü. 

Araştırma 15 Aralık- 30 Aralık 2017 tarihleri arasında çalışma grubunu oluşturan 

huzurevinde kalan 51 ve kontrol grubunu oluşturan huzurevinde kalmayan 51 olmak üzere 

toplam 102 yaşlının katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmada veriler 18 sorudan oluşan bir anket 

formu ile Sağlık Algısı Ölçeği kullanılarak toplandı. Sağlık Algısı Ölçeği, Diamond ve ark. 

(2007) tarafından bireylerin önceki ve mevcut sağlık durumunu, sağlık görünümü, hastalıklara 

karşı direnç / duyarlılık, sağlık endişesi, hastalık yönelimi, hasta rolünün reddini ve doktora 

gitme konusundaki tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilen, Kadıoğlu ve Yıldız (2012) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan bir ölçektir. Sağlık Algısı Ölçeği olumlu tutuma (1, 5, 9, 10, 11 

ve 14. maddeler) ve olumsuz tutuma (2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 ve 15. maddeler) ilişkin  toplam 15 

maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Olumlu ifadeler “Çok katılıyorum=5”, 

“Katılıyorum=4”, “ Kararsızım=3”, “Katılmıyorum=2”, “Hiç katılmıyorum=1” olarak 

puanlanmaktadır. Ölçekteki olumsuz ifadeler ise Hiç katılmıyorum=5, Katılmıyorum=4, 

Kararsızım=3, Katılıyorum=2, Kesinlikle katılıyorum=1 şeklinde  puanlanmaktadır. Sağlık 

Algısı Ölçeği’nden alınabilecek toplam puan 15 ile 75 arasında değişmektedir. Sağlık Algısı 
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Ölçeği’nden alınan yüksek puanlar yaşlıların sağlık algısının olumlu olduğuna işaret 

etmektedir. Anket formu ve ölçek ilgili kurumdan yazılı, araştırmaya katılan yaşlılardan 

bilgilendirilmiş onam aldıktan sonra uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik 

hesaplaması, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanıldı. 

Araştırmaya katılan yaşlıların %45.1’ini kadınların, %54.9’unu erkeklerin 

oluşturduğu, %56.8’inin okuryazar olmadığı, %96.1’inin çekirdek aile yapısına sahip 

olduğu, %70.6’sının çocuğunun olduğu, %58.8’inin sosyal güvencesinin 

bulunduğu, %66.7’sinin 1-5 yıldır huzurevinde kaldığı, %52.9’unun huzurevine gelmeden önce 

köyde yaşadığı ve %70.6’sının tek başına yaşadığı için huzurevine başvurduğu belirlendi.  

Sağlık Algısı Ölçeği ortanca puanının çalışma grubu yaşlılarda  55(41-59), kontrol grubu 

yaşlılarda 53(39-62) olduğu; çalışma grubu ve kontrol grubu yaşlıların ölçek alt boyutlardan en 

yüksek puanı kontrol merkezi alt boyutundan aldıkları saptanmıştır.  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yaşlıların sağlık algısının orta düzey 

olduğu, çalışma ve kontrol grubu yaşlıların Sağlık Algısı Ölçeği  puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadığı belirlenmiştir (p=0,137 U=1079.0). 

Anahtar Kelimeler: Huzurevi, sağlık algısı, yaşlılık 
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RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN MASTEKTOMİ YAPILMIŞ 

MEME KANSERİ HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ RAKICI  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada Radyasyon Onkolojisi Kliniğine başvuran Modifiye Radikal 

Mastektomi (MRM) yapılmış meme kanseri tanılı hastaların klinikopatolojik ve demografik 

verileri incelemek ve bu tedavi seçiminde etkili olabilecek faktörleri ortaya koymaya 

çalışmaktır. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya hastanemiz Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Eylül 2013-

Eylül 2018 tarihleri arasında başvuran meme kanseri tanısı olan, MRM yapılmış ve radyoterapi 

alan 64 kadın hasta dahil edildi. Hastaların yaş, patolojik tip, tümörün çapı ve yerleşimi, 

aksilladaki lenf nodu sayısı, östrojen ve progesteron reseptörü (ER ve PR), cerbB2, yaşadığı 

yer, ameliyatın yapıldığı şehir ve yıllara göre dağılımları retrospektif olarak incelendi. Verilerin 

istatiksel analizi SSPS Version 17 paket programı ile yapıldı. Tanımlayıcı istatistiklerden 

frekans, yüzde, ortalama±standart sapma, minimum ve maksimum değerler kullanıldı.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53,75±12,91 (yaş aralığı 28-86) idi. MRM yapılmış 

olguların çoğunlukla 55-60 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir (Resim 1). Tümör yerleşimi 

%29 oranında sağ yerleşimli iken, %70,3 oranında sol yerleşimli idi. Tümör çapı ortalama 

3,63±1,97 (min-maks:1,1cm-9,4cm) bulundu. Tümör çapı 2,5 cm altında olanlara yaklaşık %30 

MRM yapılmışken, 2,5 ve üzerinde olanlara %70 oranında MRM yapılmıştı. Aksilladaki 

metastatik lenf nodu oranları %20,3:N0, % 29,7:N1, %25:N2 ve %25:N3 idi.  MRM yapılan 

hastalar daha çoğunlukla N2 ve N3 hastalardan oluştuğu görüldü. Hastaların  %70,3’ünde ER 

pozitifliği varken, %29,7’ sinde ER negatifti.   Hastaların %46,9’inde PR pozitifliği varken, 

%53,1’inde PR negatifti. cerbB2 hastaların %53,1’inde pozitif iken, %46,9’unda negatif idi. 

Patolojik tipler %84,3 oranında invaziv duktal karsinom (IDC), %4,6 invaziv lobuler 

karsinomdu. %10,9 oranında diğer tipler mevcuttu (musinöz, tubuler, papiller, vs) . Ek olarak 

MRM yapılanlarda Duktal karsinoma insitu tanısı yoktu. MRM Cerrahinin yapıldığı yer %42,1 

dış merkez iken, %57,8 oranında hastanemiz idi. Hastalar en sık Rize, ikinci sıklıkla Artvin ve 

daha az sıklıkla Trabzon ve diğerden illerden gelmekteydi. 2013-2018 yılları arasında MRM 
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sayısı en fazla 63,6% (21 hasta) ile 2013 yılı olmuştur. MRM yapılan hastaların il, ilçe ve köyde 

yaşamalarına göre bu oranlar 52,9%, 37,5% ve 61,5% bulundu. Kırsal kesimde yaşayanların 

MRM oranı yüksek bulundu. 

Sonuç: Sonuç olarak MRM sıklıkla 55-60 yaş aralığında meme kanserli hastalara 

uygulanan, tümör çapı 2,5 cm üzerinde olan, N2 ve N3 aksilla metastazı olan, IDC patolojik 

tipe sahip, ER ve PR negatif, cerb-B2 pozitif, sıklıkla sol yerleşimli hastalara uygulanmıştır. 

MRM’nin daha sık oranda hastanemizde yapıldığı, başvuruların sırayla Rize ve Artvin’den 

olduğu bulunmuştur. Ek olarak hastaların çoğunluğunun kırsal kesimde yaşadığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, sağ-sol yerleşim, Mastektomi, kırsal kesimde 

yaşamak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. MRM yapılanlarda yaş aralığı. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 

MERHAMET DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Esma Ayşe ÖZTÜRK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

Aslı KURTGÖZ 

Amasya Üniversitesi 

Zeliha KOÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sağlık bakım sistemi içerisinde, sağlık ekibinin tüm üyelerinden merhametli bir yaklaşım 

doğrultusunda sağlık hizmeti sunması beklenmektedir. Bu çalışma sağlık hizmetleri meslek 

yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin merhamet düzeylerini etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma 5-9 Şubat 2019 

tarihleri arasında bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun da öğrenim görmekte olan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 186 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

verileri 17 soruluk bir anket formu ile Merhamet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Merhamet 

Ölçeği; Sevecenlik, Umursamazlık, Paylaşımların Bilincinde Olma, Bağlantısızlık, Bilinçli 

Farkındalık ve İlişki Kesme olmak üzere altı alt boyut ve 24 maddeden oluşan beşli likert tipi 

bir ölçektir. Ölçeğin Umursamazlık, Bağlantısızlık ve İlişki Kesme alt boyutları ters çevrilerek 

hesaplanmakta ve tüm alt boyutların puanı toplanmaktadır. Alınan toplam puan arttıkça 

merhamet düzeyi artmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 24, en yüksek puan ise 

120’dir. Verilerin analizinde Kruskal Wallis testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bu 

çalışmada öğrencilerin yaş ortalamasının 19±2,51 olduğu, %70,4’ünün kız öğrenci olduğu, 

%55,4’ünün anne eğitim düzeyinin, % 34,9’unun ise baba eğitim düzeyinin ilkokul olduğu, 

%65,6’sının yurtta kaldığı, %73,1’inin öğrenim gördüğü programı isteyerek seçtiği, %80,1’inin 

öğrenim gördüğü programı sevdiğini ifade ettiği belirlendi. Öğrencilerin Merhamet Ölçeği 

toplam puan ortalaması 90,12±11,92, ölçeğin “Sevecenlik”, “Umursamazlık”, “Paylaşımların 

Bilincinde Olma”, “Bağlantısızlık”, “Bilinçli Farkındalık” ve “İlişki Kesme” alt boyut ortanca 

puanları sırasıyla 16, 16, 14, 15, 16, 16 olarak belirlenmiştir. İlde yaşayan öğrencilerin 

Sevecenlik, Umursamazlık, Bilinçli Farkındalık ve İlişki Kesme alt boyutu ile ölçek toplam 
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puanlarının ilçede yaşayanlardan, öğrenim gördüğü programı seven öğrencilerin Sevecenlik ve 

Bilinçli Farkındalık alt boyut puanlarının öğrenim gördüğü programı sevmeyen öğrencilerden, 

öğrenim gördüğü programı isteyerek seçen öğrencilerin Umursamazlık alt boyutu ve ölçek 

toplam puanının öğrenim gördüğü programı istemeyerek seçen öğrencilerden, anne eğitim 

düzeyi üniversite olanların Bağlantısızlık alt boyut puanlarının anne eğitim düzeyi okur-yazar 

olmayan, okur yazar, ilkokul ve ortaokul olanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiş olup 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Medeni durum 

değişkeni yönünden bekar olanların evli olanlardan, anne mesleği işçi olanların memur 

olanlardan Paylaşımların Bilincinde Olma alt boyutundan daha yüksek puan aldıkları 

belirlenmiş olmakla birlikte gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bu çalışmada 

öğrencilerin merhamet düzeylerinin medeni durum, anne eğitim düzeyi, anne mesleği, yaşadığı 

yerleşim birimi, öğrenim gördüğü programı isteyerek seçme ve öğrenim gördüğü programı 

sevme değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Öğrenci, Sağlık.  
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THE EFFECT OF HEAVY METAL ON THE HORMONAL-MEDIATOR STATUS 

 

Y.B. ISMAILOV  

AMU Scientific Research Centre 

A.T.ISMAILOVA  

AMU Scientific Research Centre 

T.A.SALIMLI  

AMU Scientific Research Centre 

G.K.JAFAROVA  

AMU Scientific Research Centre 

S.G.GARAYEVA  

AMU Scientific Research Centre 

            

ABSTRACT 

In modern technogenic civilizations, the violation of the relationship between humans 

and nature, the exposure to various irritants leads to the development of stress and severe 

functional disorders in the body, and creates optimal conditions for the human being to be 

affected by stress. Therefore, the conduction of researches in this sense is of great importance. 

The purpose of the current studywas to investigate the change in the amount of 

monoamines and hormones by the effects of experimentally created toxic stress with the 

cadmium chloride (CdCl2) model. 

Studies were performed in 3 groups of female lab rats, weighing 200-220 g. The 1st group 

remainedintact, the second group received 1 ml CdCl2 solution of 0.4% -100 g for 21 days and 

the third group was released within 20 days after giving the CdCl2 solution. The animals, which 

were under control, had been given a similar amount of physiological solution. 

The studies showed that the amount of dopamine and noradrenalinein the hypothalamus 

and blooddramatically decreased during the experimental toxic stress model developed by the 

application of the CdCl2 solution. Different changes occurred in the amount of indoleamines 

(serotonin and  5-oxyindol acetic acid -5-OAA). Such changes in the amount of monoamines 

in the hypothalamus and blood were also observed in the subsequent days of the model. Since 

the mechanism of interaction between the hypothalamic systems in the experimental toxic stress 
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model developed by the application of the CdCl2 solution, the activity of the hormones of the 

adenohypophysis – the adrenal gland stress  response hormones, adenohypophysis - the thyroid 

gland status and the adenohypophysis –the gonad system hormones were subject to sharp 

changes. Normalization of changes in the amount of biogenic factors within 20 days of the 

model impact was not mentioned. Disorders in the hormonal activity of the organism as a result 

of the changes in the amount of catecholamines and indolamines in the hypothalamus and blood 

were also not normalized. 

Consequently, the hormonal-mediator status of the organism was characterized by deep 

pathologies during and after the CdCl2 application. Therefore, it is advisable to carry out 

investigations for correcting the centralized regulation mechanism of this pathology. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Zeynep SAĞLAM 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Zeliha KOÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

ÖZET 

Yenilikçilik, değişimden yana olmayı ifade etmek ile birlikte yeni şeyleri deneme ve 

benimseme istekliliği olarak tanımlanabilir. Bu çalışma üniversite öğrencilerinin bireysel 

yenilikçilik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak planlanan bu 

çalışma 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk 

ve Acil Yardım, Optisyenlik, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı programlarında öğrenim görmekte olan 188 öğrencinin 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada veriler öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini 

içeren 13 soruluk bir anket formu ile Bireysel Yenilikçilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Hurt ve arkadaşları (1977) tarafından geliştirilmiş olan, Kılıçer ve 

Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, 20 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. 

Bu ölçekte 1= Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4=Katılıyorum, 

5=Kesinlikle katılıyorum şeklinde puanlanmaktadır. Ölçek puanı, pozitif maddelerin 

(1,2,3,5,8,9,11,12,14,16,18,19) puanlarından negatif maddelerin (4,6,7,10,13,15,17,20) 

puanları çıkarılarak ve 42 eklenerek hesaplanmaktadır. Bu ölçekten en düşük 14 puan en yüksek 

94 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan 68 puan ve üzeri yüksek düzey yenilikçiliğe, 64-68 

puan arası orta düzey yenilikçiye, 64 puan altı ise düşük düzey yenilikçiliğe işaret etmektedir. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile birlikte One- Way Anova, Kruskal 

Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin %85’inin 18-20 yaş 

grubunda yer aldığı, %72’sini kadınların, %28’ini erkeklerin oluşturduğu, %86’sının 1. sınıfta 

öğrenim gördüğü, %76’sının öğrenim gördükleri programı isteyerek seçtiği, %57’sinin bilimsel 

toplantılara katıldığı ve %25’inin bilimsel yayın takip ettiği belirlenmiştir.  Öğrencilerin 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nden aldıkları puanlar değerlendirildiğinde; %31’inin yüksek 
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düzey yenilikçi, %18’inin orta düzey yenilikçi, %51’inin düşük düzey yenilikçi grubunda yer 

aldıkları saptanmıştır. Bununla birlikte %54.3’ünün sorgulayıcı, %23.4’ünün öncü, %16’sının 

kuşkucu, %3.7’sinin gelenekçi ve %2.7’sinin yenilikçi özelliğe sahip oldukları belirlenmiştir. 

Diğer yandan Bireysel Yenilikçilik Değişime Direnç alt boyut ortanca puanı 24 (8-40), Fikir 

Önderliği alt boyut ortanca puanı 19 (5-25), Deneyime Açıklık alt boyut ortanca puanı 20 (5-

25), Risk Alma alt boyut ortanca puanı 7 (2-10) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin Bireysel 

Yenilikçilik Ölçeği puanlarının öğrenim gördükleri sınıf (U=1530,0 p=,007) ve anne eğitim 

düzeyine göre farklılık gösterdiği (χ2 =14,060 p= ,015) saptanmıştır. Birinci sınıfta öğrenim 

gören öğrenciler ile annesi ortaokul mezunu olanlar ile karşılaştırıldığında annesi ilkokul 

mezunu olan öğrencilerin bu  ölçekten aldıkları puanların daha yüksek olduğu  görülmüştür.  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda üniversite öğrencilerinin düşük düzey 

yenilikçi özelliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin bireysel gelişime, yeniliğe açık 

olması toplumsal ilerlemeye olumlu katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin yenilikçi 

düşünme ve girişimde bulunabilme özelliklerini geliştirmek üzere fırsatlar verilmesi, 

öğrencilerin aktif rol alacağı proje çalışmaları ve eğitimler düzenlenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Üniversite, Yenilikçilik. 
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THE RESULTS OF FOOD RATION PREGNANCY IN PREGNANT WOMEN WITH 

DIABETES 

 

Konul Garayeva GALIB 

Scientific Research in Obstetrics Gynecology Institute  

 

ABSTRACT 

In recent years, diabetes is rapidly spreading among the people. Recent researches show 

that diabetes causes serious problems in the prenatal development of the fetus, covering all age 

groups of the population, and especially reproductive elderly women. One of the main causes 

of these problems is the limitation on the use of preparations that lower blood sugar during 

pregnancy. Because of these cases, pregnancy is a priority issue in the pregnant women with 

diabetes. Observations were performed on 25 pregnant women. Based on our recommendation, 

they have been treated under the supervision of an endocrinologist before pregnancy. One year 

after the treatment 3 women, after 2 years 5 women, after 3 years 4 women, after 5 years 9 

women got pregnant. They used different kind of medications that reduce blood sugar level 

until pregnancy. From the moment their registration by us on the occasion of pregnancy, food 

ration has been prepared that determines their normal calorie intake. 

1. Protein 20% 

2. Oil 30% 

3. Aqueous Carbons 50-60% 

4. Cholesterol is restricted. 

5. Saturated Fatty Acids are restricted. 

Nutritional food rationing was determined as not having either hyperglycemic Peak or 

sensation of long-term hunger in the patients. For this purpose, nutrition has been compiled as 

follows: 

1. Breakfast between the hours 07-08 a.m. 

2. Snack between the hours 12-01 a.m. 

3. Dinner between the hours 02-03 p.m. 

4. Before between the hours supper 05-06 p.m. 

5. Supper between the hours 08-08:30 p.m. 

6. The last nutrition before going to bed. 
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This type of nutrition significantly reduced the sugar content in the blood by significantly 

reducing the possible consequences of the prenatal development of the fetus. 

Key words: diabetes, pregnancy, foods that lower blood sugar  
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INFLUENCE OF HORMONAL-MEDIATOR STATUS DISORDER AS A RESULT 

OF EXPOSURE TO STRESS DURING PREGNANCY ON THE FORMATION OF 

NEUROENDOCRINE SYSTEM IN POSTNATAL DEVELOPMENT OF BABIES 

 

Y.B. ISMAILOV  

AMU Scientific Research Centre 

A.T. ISMAILOVA  

AMU Scientific Research Centre  

T.A. SALIMLI  

AMU Scientific Research Centre 

G.K. JAFAROVA  

AMU Scientific Research Centre  

S.G. GARAYEVA  

AMU Scientific Research Centre 

 

SUMMARY 

The purpose of the present study is to investigatethe influence of changes in the pregnant 

rats who are exposed to experimental chronic emotional stress during the normal course of 

pregnancy on the foetus in prenatal period andthe formation of hormonal-mediator status in 

postnatal period. The experiments were conducted in pregnant rats and their babies. The stress 

factorin pregnant rats was established by the commonly accepted method. The amount of 

monoamines and hormones was determined by the immunoferment technique. Studies show 

that the amount of monoamines in the hypothalamus and blood of the rats changes dramatically 

during pregnancy. Changes, in line with the changes occurred in the hypothalamus are also 

observed in the blood. The amount of these markers in both environments reaches their highest 

limit at the end of pregnancy. The prenatal levels of dopamine (DA) and noradrenaline (NA) 

are likely to increase with the effects of stress factor. Physiologically high levels of serotonin 

(5-OT) indicate that it is the part ofpreparation mechanism of the body for birth and the next 

lactation. Thus, the low level of this marker is linked tothe deep-seated pathogenicity in 

intranatal period and the dysfunction of mammary gland in postnatal period. Such changes 
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developing in the body have a dramatic impact on the hormonal status. Physiological 

resuscitation occurs in lactotroph-gonadotroph function of adenohypophysis in a pregnant 

organism. It is possible to observe a sharp activation in the sympathoadrenal and reproductive 

systems hormones. Hormonal-mediator status of the organism undergoes severe displacement 

due to the chronic stress applied during pregnancy. Such changes also affect other functional 

systems. There are some changes in the development of the foetus in such pregnant women. 

The amount of DA and NA in the blood and hypothalamus of pups whosemothers had been 

exposed to stress reactions during pregnancy was high throughout the experiment. However, 

the activity of5-OT (serotonin) and 5-OAA (5-oxyindol acetic acid) weaken in both 

environments. Accordingly, the hormonal indicators also change intensely. In such pups 

adaptive and reproductive functions are disrupted, and the rate of development becomes 

relatively weak. Since chronic emotional stress during pregnancy affects embryogenesis and 

mammogenesis, it causes negativeeffectsin the foetal development. In this case, the hormonal-

mediator activity of the pups weakens. On the one hand, the weakness of the pups, and the 

breach of the hormonal-mediator system of mothers on the other hand negatively affects their 

individual development as well as their functional system. Thus, as the contradictory balance 

disorder between monoamines and hormones due to chronic emotional stressduring pregnancy 

unfavourably influence normal foetal development, postnatal growth and endocrine system 

formation, it leads to disorders and pathologies in their reproductive function. 

Key words: Stress, monoamine, hormone. 
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YENİ MEDYA VE OKUR TÜREVLİ İNTERNET HABERCİLİĞİ: 

KIRGIZİSTAN'DA GAZETE WEB SİTELERİNİN  TASARIM İLKELERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Niyazi AYHAN 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

Öğr. Gör. Hakkı İŞCAN 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

İnternetin ortaya çıkması ve yayılması beraberinde gündelik hayatın her alanına dahil 

olan bir iletişim biçimini getirmiştir. Söz konusu iletişim biçiminden İnternet yeni medya yazılı 

basından daha az maliyetli olması nedeniyle gazetelerin yeni medya mecrasına yönelmesini 

sağlamıştır.  Bu yönelimler ile daha fazla kişiye ulaşma imkanı bulan gazeteler aynı zamanda 

haberlerini işitsel ve görsel unsurlarla destekleme olanağını da elde etmişlerdir. Bilgiye kısa 

süre ulaşan okur ile haberi yapan gazeteci arasındaki etkileşim gerçekleşmiş bu da beraberinde 

değişen gazetecilik anlayışını doğurmuştur. 

Dünyadaki gazetecilik alanındaki söz konusu değişim ve yönelimlere Post Sovyet ülkesi 

olan Kırgızistan’da da rastlamak mümkündür. Tüm dünyada olduğu gibi Kırgızistan’da da 

internetin yaygınlaşması ile birlikte birçok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da 

değişiklikler yaşanmıştır. Çalışma bu düşüncelerden hareketle Kırgız basınındaki yeni medyaya 

geçiş sürecindeki değişimleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik 

Kırgızistan’da yeni medya mecrasında yayın yapan ve aynı zamanda tirajı en yüksek 

gazetelerden olan Superinfo, Vecherniy Bişkek ve Kırgız Tuusu gazeteleri incelenerek, söz 

konusu gazetelerin yeni medyadaki görünümü betimlenmeye çalışılmıştır. 

Vecherniy Bişkek, Super İnfo ve Kırgız Tuusu gazetelerinin web sayfaları içerik analizi 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz neticesinde gazetelerin yeni medyadaki durumlarına 

yönelik bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan en önemlisi Yeni medyanın özelliği olan 

etkileşimcilik sayesinde gazete ve okur arasındaki iletişim sürecidir. Bir diğer önemli husus ise 
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gazetelerin okurlarına ulaşımıdır. Haberler son dakika haberi başlığı altında verilerek, 

okuyucularına en kısa zamanda ulaştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, Kırgızistan Basını, Yeni medya, Superinfo, Vecherniy 

Bişkek, Kırgız Tuusu. 
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TÜRK SİNEMASININ ALTIN ÇAĞI: 60’LI YILLAR 

Ufuk UĞUR 

ÖZET 

Türk sinemasını tarihsel açıdan incelediğimizde bir tür dönemsel sınıflandırmadan söz 

etmek mümkündür. Sinemanın ülkeye gelişi ve gelişimi, tiyatrocular dönemi ve sonrasında 

ortaya çıkan Sinemacılar dönemi (60’lı yıllar) Türk sinemasında altın çağ olarak 

adlandırılmaktadır. Bu dönemde özellikle usta çırak ilişkisi ile yetişmiş olan sinemacıların 

kendilerine özgü bir dil oluşturması, sinemanın kendi araç gereçleriyle tiyatrocuların etkisinden 

kurtularak yeni bir uslup yaratmaları etkili belirleyici olmuştur. Bu dönemde Metin Erksan, 

Halit Refiğ, Ö. Lütfi Akad ve diğerleri dış mekan çekimleri, kameranın hareketli kullanımı, 

dekor kostüm ve makyaj ile daha gerçekçi bir atmosfer yaratmaları ile aynı zamanda 

sinemamızda oluşmuş olan tiyatro etkisini de ortadan kaldırmıştır. Adı geçen yönetmenlerin 

aynı zaman kendi tarzlarında film üretmeleri ve farklı türlerde (polisiye, korku vb.) çalışmalar 

ortaya koymaları Türk sinemasına bir ivme kazandırmıştır. Yanı sıra bu dönemde yurt dışında 

düzenlenen festivallerde alınan uluslararası ödüller bu dönemin altın çağ olarak tanımlanmasını 

sağlamıştır. Özellikle sinema edebiyat ilişkilerinin güçlendirilmesi ve sinemanın edebiyattan 

sıklıkla yararlanarak dönemin ruhunu yansıtması başarılı filmlerin üretilmesine de yardımcı 

olmuştur. Yılanların Öcü ve Susuz Yaz gibi filmler birer edebiyat uyarlaması olmanın yanı sıra 

aynı zamanda toplumun önemli konularına değinmektedir. Auteur yaklaşım bağlamında da 

karşılık bulan bu dönemde aynı zamanda ülke sinemasının ilk üçleme film çalışması da 

gerçekleşmiştir. Henüz renkli filmlerin yeni üretildiği bu dönemde Türk sineması gerçekliği 

olduğu gibi yansıtan ve o dönemdeki dergilerin yarışmalarında ortaya çıkan amatör oyuncularla 

sonradan seslendirilen filmler ile kitlelerin ve özellikle ailelerin sinema salonlarını doldurması 

ve kendi sermayesini oluşturması da sağlanmıştır. Çalışma kapsamında Altın Çağ olarak 

değerlendirilen bu dönem öncesi ve sonrası ile film ve yönetmen örnekleri ile ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Altın Çağ, Metin Erksan, Susuz Yaz, Yılanların Öcü 
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YEŞİM USTAOĞLU SİNEMASI: PANDORANIN KUTUSU 

 

Ufuk UĞUR 

 

ÖZET 

Sinema, doğuşuyla birlikte kitleleri arkasından sürüklemeyi başarmış gerçekleri beyaz 

perde aracılığıyla aktaran ya da gerçekleri kendi süzgecinden geçirip belirli bir dil kullanarak 

seyirciye aktaran pratik olarak kabul edilmiştir. Sinema ilk ortaya çıktığında klasik anlatı 

yapısını benimsemiştir olayların ve olguların değişimiyle birlikte eğlence unsurunu seçip 

gelişimini devam ettirmiştir. İtalya’da şekillenen ve ortaya çıkan Yeni Gerçekçilik Akımıyla 

birlikte Fransız Yeni Dalga Akımı modern anlatı yapısını sinemaya kazandırmıştır. Modern 

anlatı yapısı, bir edebiyatçının kalemini özgür kullanabildiği gibi yönetmenin de kamerasını 

aynı özgürlükte kullanabilmesi gerektiği görüşünü benimsemektedir. Filmi ortaya koyan 

yönetmenin kendine ait bir dil oluşturması ve içerik olarak bu bütünlüğü koruması, yapmış 

olduğu filmlerde bağlantılı bir şekilde bütünlüğünün ve dilinin ortak olması gerekmektedir yani 

yönetmen filmin tek yaratıcısı olmalıdır. Bu çalışmada Türk sinemasında auteur yönetmen 

olarak adlandırılan, sinemada gerçekçi yaklaşımı benimseyen Yeşim Ustaoğlu’nun filmleri 

konu edilmiştir. Yeni Türk sinemasının kurucularından biri olduğu kabul edilen Yeşim 

Ustaoğlu’nun sinema dili ve uslubu auteur yaklaşım çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışma 

kapsamında yönetmenin hayatı, kendi gözünden filmlerini nasıl değerlendiği, filmlerinin 

sinematografik dili, anlatı yapısı, karakterlerini nasıl oluşturduğu, filmlerinde karakterlerine 

verdiği isimlerin aynı olması, baba figürünün bütün filmlerinde gizli özne olarak kullanılması 

literatür taramasıyla birlikte ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yönetmenin Tereddüt, İz, Araf gibi 

filmleri ile incelenmekte olan Pandora’nın Kutusu adlı filmi arasında auteur kavramının 

koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği ve bu yaklaşımın ölçütlerinin ne kadar birbiriyle 

örtüştüğü incelenmektedir. Yeşim Ustaoğlu’nun Pandoranın Kutusu adlı filminin içeriği, dili, 

anlatı yapısı analiz edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak da Ustaoğlu’nun filmlerinin içeriksel 

bütünlüğü ve karakteristik tutarlılığı göz önünde bulundurularak açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yeşim Ustaoğlu, Pandora’nın Kutusu, Auteur 
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇOKSESLİ KORO DERS KİTAPLARININ 

İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Köksal APAYDINLI 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 2016 yılında Müzik, THM ve TSM olmak üzere üç 

alana ayrılarak yeniden yapılandırılmış, haftalık ders saatleri ise Talim Terbiye Kurulu 

Başkanlığı’nın 29/06/2016 tarih ve 43, 45, 47 sayılı kararları ile 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

Haftalık ders saatleri çizelgelerine göre THM ve TSM alanlarında uygulama alanının özellikleri 

dikkate alınarak THM Koro veya TSM Koro dersleri dört yıl boyunca haftada 2 saat; Müzik 

alanında ise Çoksesli Koro dersleri haftada 2 saat sadece 10. ve 11. sınıflarda uygulanmaktadır. 

Bireysel ses eğitimi derslerinin dışında öğrencilere toplu ses eğitimi verilmesine olanak 

sağlayan çoksesli koro eğitimi özellikle mutasyon döneminde olan lise öğrencilerinin seslerini 

doğru, sağlıklı ve etkili kullanabilmeyi öğrenmesi açısından önemlidir. Uzun ve dikkatli bir 

eğitim süreci gerektiren çoksesli koro eğitiminde iyi bir entonasyon için nefes desteğiyle ses 

üretmeyi ve rezonans bölgeleri yardımıyla sesi büyütebilmeyi öğretebilme, sesli ve sessiz 

harflerin iyi boğumlanarak eserleri doğru artikulasyonla söyletebilme, iyi bir tını 

oluşturabilmek için ses grupları arasındaki dengeyi sağlayabilme ve mutasyon döneminde olan 

öğrencilerin seslerini zorlamayacak eserlerin seçimi iyi bir koro eğitimicisinden beklenen 

özelliklerden bazılarıdır. Bu nedenle Güzel Sanatlar Lisesi Müzik alanı haftalık ders saati 

çizelgesine göre eğitim süresi iki yıl ile sınırlandırılan çoksesli koro dersinde okutulan ders 

kitaplarının, koro eğitimcisine yol gösterici nitelikte olması gerekmektedir. Bu araştırmanın 

amacı; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Güzel 

Sanatlar Liseleri Çoksesli Koro ders kitaplarının içerik ve repertuar düzeyi açısından 

işlevselliğini incelemektir. Betimsel tarama modelli bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan 

ders kitapları, MEB’nın resmi internet sitesinden elde edilmiş ve nitel araştırma yöntemlerinden 

döküman analizi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda çoksesli koro ders kitaplarının 

içeriği ve kitaplarda yer alan repertuarın düzeyi konusunda bazı eksiklikler görülmüş ve bundan 

sonraki basımlarda bu eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Güzel Sanatlar Lisesi, Koro Eğitimi, Çoksesli Koro, Ders Kitapları 
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MÜZİK EĞİTİMİ YAYINLARINDA KULLANILAN NİTEL ÖLÇME 

ARAÇLARINDA GEÇERLİK SIKINTILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Doç. Dr. İzzet YÜCETOKER 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkemizde son yıllarda çok sayıda yeni üniversitelerin açılması, Eğitim Fakültelerine 

bağlı yeni müzik eğitimi anabilim dallarının varlığı, doçentlik kriterlerinde adaylardan istenilen 

yayın sayısının nicelik olarak fazlalaşması ve bunun gibi faktörlerden dolayı müzik ve müzik 

eğitimi alanlarındaki yayınlarda artış görülmektedir. Ayrıca üniversitelerin eğitim bilimleri ve 

sosyal bilimler enstitülerinde var olan yüksek lisans ve doktora programlarının artması da tez 

ve yayın sayılarının artışını hızlandırmıştır. Yayın yapma ve tez hazırlamada en önemli 

unsurlardan biri şüphesiz ki araştırmanın modelini belirleme ve belirlenen yöntem ışığında 

konuya ilişkin ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracı geliştirmek için ise geçerlik ve güvenirlik 

konularının net olarak bilinmesi bir araştırmacı için önem arz etmektedir.  

Müzik eğitimi araştırmalarında nitel araştırma tekniklerini kullanmak, oldukça önemli 

yere sahiptir. Çünkü müzik ya da müzik eğitimi araştırmaları genellikle küçük çalışma grupları 

ile çalışılmaktadır. Çalışma gruplarından bilgiler elde etmek için ise ya var olan bir ölçme aracı 

kullanmak ya da yeni bir ölçme aracı geliştirmek zaruridir. Nitel araştırma yapmak için 

geliştirmek istenilen bir ölçme aracı da tıpkı nicel araştırmalarda kullanılan ölçekler gibi geçerli 

ve güvenli olmalıdır. Ancak yapılan alanyazın taraması sonucunda nitel araştırma yöntemi ile 

hazırlanan birçok müzik eğitimi araştırmalarında geliştirilen ölçme araçlarının geçerlik 

problemleri olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi 

yayınlarında kullanılan nitel ölçme araçlarındaki geçerlik sıkıntılarını tartışmak ve 

araştırmacılara eğitim bilimlerinde sıklıkla kullanılan ama müzik eğitimi araştırmalarında çok 

kullanılmayan Lawshe kapsam geçerliği konusunda bilgi vermektir.  

Bu amaç doğrultusunda ilgili alanyazın taranmış, araştırmaya sınırlılık getirebilmek için 

2017 – 2018 yılına ait doktora ve yüksek lisans tezlerinin yanında aynı yıla ait ulaşabilen 

makaleler yöntem açısından incelenmiştir. Bu çalışmalar arasından sadece nitel araştırma 

yöntemleri ile yapılan araştırmalardaki ölçme araçları ele alınmış, kapsam geçerliklerinin 

durumları kontrol edilmiştir. Daha sonra geçerlik durumu hatalı olan ölçme araçlarının 
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nedenleri tartışılarak bu hataları Lawshe kapsam geçerlik hesaplaması ile nasıl 

düzeltilebileceğine dair örnekler ve önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Nitel Araştırma, Lawshe, Geçerlik ve Güvenirlik 
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ÖĞRETMENİN ÇALIŞMASININ ÖZELLİKLERİ, ÖĞRETMENİN ASIL 

GÖREVLERİ VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİ 

 

Dr. Gülare BALAYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Öğretmen özel hazırlık geçmiş ve pedagojik faaliyetlerle profesyonelce meşgul olan bir 

kişidir. Ancak o pedagojik faaliyetlerle uyğun olarak davranabilir ve kendi mesleki borcunun 

kaliteli olarak yürütmek için belli sorumluluğu üstlenir. Öğretmenlik işi insan faaliyetinin çok 

karmaşık bir türüne aittir. Pedagojik işlev, öğretmene mesleki bilikleri ve becerileri uygulama 

yöntemlerini göstermektir. Tabii ki, faaliyetin ana yönlerini, öğrencilerin eğitim, öğretim, 

yetiştirilmesi, gelişimi ve oluşması teşkil ediyor. Bu yönleriyle her birinde öğretmen çok fazla 

somut çalışmalar yapıyor. Ancak, tüm bu işlerin köküne gelince belli oluyor ki, öğretmenin 

temel funksiyonu eğitim, öğretim, gelişim ve şekillenme süreçlerini yönetmektir. O kendisinin 

bu temel funksiyonunu ne kadar derinden anlasa, kendi öğrencilerine bir o kadar  özgürlük, 

girişimcilik ve bağımsızlık verer. 

Zamanında Sokrat profesyonel eğitimcileri "fikrin ebeleri" diye adlandırmıştır. Bilimli, 

eğitimli öğretmen öğrenciye hazır bilgileri sunmamalı, onun kafasında zihnin oluşmasına, 

yaranmasına yardım etmelidir. 

Öğretmen emeğinin karakteristik özellikleri ve kendine haslığı nededir? Araştırmacılar 

bununla ilgili onlarca model düşünmüş ve uygulamıştır. Bu modellerden biri pedagojik 

yönetimi öğretmenin temel işlevi olarak görüyor. Yönetim  fonksiyonunu somutlaştırmak için 

"Pedagojik proje" kavramından yararlanılır. 

Bu kavram altında düşünülmüş ve sonuna kadar yerine getirilmiş herhangi bir görev 

anlaşılıyor. Örneğin: Sınav, Olimpiyat, okul bayramı ve ekolojik gezintilerin teşkili böyle bir 

iş olabilir. Bütün bu çalışmaları pedagog yönetmelidir. Yalnışlık ne kadar küçük olsa, 

çalışmanın verimliliği bir o kadar yüksek olur. Pedagogun ilk işlevi-görevi projenin ilk 

aşamasıyla bağlıdır. Bu aşamada öne amac sürülüyor ve amac dayima önde oluyor..  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, öğretmen, ksavram, pedagog süreç, eğitim süreci 
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AZERBAYCAN'IN TÜRK DİLLİ YER-YURT İSİMLERİ 

 

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

 

ÖZET  

Her bir halkın, milletin kimligini, tarihi kökenini tespit etmek için onun yarattığı yer-yurt 

adları-toponimler bilim adamlarına yardım ediyor. Azerbaycan topraklarında tarihen türk 

etnosları meskunlaşmış, kurdukları devlete, şehir ve kasabalara, il ve ilçelere, köylere Türkce 

ad vermişlerdi. 

Gerçekler, faktlar Azerbaycan halkının oluşumunda Türk kabile ve tayfalarının önemli 

rolünün olması gerçegini  ortaya koymuştur. Dil ve etnik cehetden akraba olan şu kabile ve 

tayfaların birliginden Azerbaycan halkı, onların dillerinin birliginden ise Azerbaycan dili 

oluşmuştur. Dilimizin coğrafi adları, esasen, eski türk sözleridir. Toponimler ait olduğu halkın 

adından, halka mahsus kelimelerden, coğrafi mekanların adresinden ibaret olduğuna göre onları 

hem dil bilimçileri, hem tarihçiler, hem de coğrafiyaçılar incelemelidirler. 

Azerbaycan toponimlerinin incelenmesi onu söylemeye esas verir ki, halkın etnik kökeni 

türkdilli etnoslar olduğu için yer-yurt adlarının da böyük bir kısmı türk menşelidir. Azerbay 

can, Bakü, Karabağ, Zig, Şeki, Zagatala, Kaspi, Gabala, Alpan, Gorus, Goran, Gurgan ve diger 

yer adları şu sıradan sayılabilir. Bakü adının etimolojisi ile ilgili bazı fikirler var. Örnegin: 1) 

S.Aşurbeyli, Bakü coğrafi adının Türk menşeli “bak” kabilesinin ismini yansıt- tığını 

vurgulamıştır. 2) M.Hüseyinzade bu fikri reddetmiş ve Bakü'nün Türkçe "yükseklik, tepe" 

kelimesini kastettiğini söylemiştir. 3) Bilimsel-teorik literatürde, Bakü adı ile ilgili İngiliz 

filozofu Flinders Petri'nin fikirleri m.ö.III yüzyılda “Ölüler Kitabı”nda (Mısır mitolojisi) 

verilmiştir. O söylemiştir ki, Bakü adı ile “Ölüler Kitabı”ndaki “Bakhau” adı aynı kökenlidir. 

“Bakhau” üzerinde göklerin dayandığı “yüksek dağ” anlamındadır. F.Petrin bu kelimeleri aynı 

kökenli hesab etmiş, Mısır mifolojisinin Kafkas zemininde yarandığını söylemiştir. Ona göre, 

her iki kelimenin etimolojisi aynıdır. Yani, "baka" kelimesinin anlamı "sabah şafakı" olarak 

açıklanabilir.  
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Ptolemey (II.yy.) Bakhiya adından bahsetmiştir. V-VII. Yüzyıl Arap kaynaklarında 

şehirin adı “Baqavan, Atşi Baqavan, Atşi Baquan” versiyonunda işlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bakü, toponim, etnos, coğrafi isimler, Türkiye kökenliler 
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DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA BAZI FONETİK ÖZELLİKLERİN 

 

Elvan CAFAROV 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, elvancafarov78@mail.ru 

 

ÖZET 

Simgeler:  

ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde) 

ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde) 

ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 

Bildiğimiz gibi, ağız ve şiveleri edebi dilden ayıran temel farklar fonetik farklardır. Ağız 

ve şivelerde bir çok  fonetik farklılık vardır ki, onlara edebi dilde rastlamıyoruz. Bu farklar 

Doğu Anadolu ağızlarında çoktur ve bu çalışmada da farkları Azerbaycan Türkçesiyle 

karşılaştırmalı analiz edeceğiz.  

Uyum 

Sesli uyumu: 

Türkiye Türkçesinde kalın ve inck ünlülerin uyumundan dışarıda kalan bir çok alıntı 

kelimelerin Azerbaycan dilinde uyum yasasına uyduğunu görebiliriz. Örneğin: Türkiye 

Türkçesinde (TT) avare<Azerbaycan Türkçesinde avara, (TT) badem<(AT) badam, (TT) 

cevap<(AT) cavab, (TT) ezan<(AT) azan, (TT) helal<(AT) halal, (TT) kale<(AT) ĝala, (TT) 

selam<(AT) salam. Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi Doğu Anadolu ağızlarının bir 

çokunda da kalınlı ve incelik uyumundan dışarıda kalan alıntı kelimelerin ünlü benzerlikleri 

sonuçunda ünlü uyumuna bağlandığı görünür. Örneğin: Erzurum ağzında: (Şenkaya-Olur 

Türkmen ağızlarında): amanat<emanet (ӓmanӓt), ĝayfa<kahve (ĝӓhve), habar<haber (ĥӓbӓr), 

mayana<muayine (müayinӓ). Erzincan ağzında: adat<adet (ӓdӓd), manavra<manevra (manevr), 

ataş<ateş (atӓş), hayrat<hayret (heyrӓt), satan<zaten (onsuzda). Kars, Ardahan ve İğdır 

ağızlarında: cahal<cehal (cahıl), ĝuluba<kulübe (daĥma), satan<zaten (onsuzda), ataş<ateş 
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(atӓş), sağabı<sahibi (sahibi). Van ve Bitlis ağızlarında: habar<haber (ĥӓbӓr), baĥhça<bahçe 

(bağca), menfeet<menfaat (mӓnfӓӓt) 

Ünsüz uyumu: 

Örneğin, Türkiye Türkçesinde yaşta, Araptan, işten, Ĝarstan, Sarıkamışta ve diğer şekilde 

kullanıldığı haldea Doğu Anadolu ağızlarında da, Batı Azerbaycan ağızlarında ve genellikle 

Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi kullanılıyor: Erzurum ağzında: atmişda (altmışda), yaşda, 

çobannıĥde (çobanlıĝda), şeĥisdan (şӓĥsdӓn), alaraĥden (alaraĝ). Kars, Ardahan, İğdır 

ağızlarında: baĥdım (baĥdım), çekdi (çӓkdi), yapdım, vahıtda (vaĥtda), Sarıĝamişde 

(Sarıĝamışda) 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Doğu Anadolu, ağızlar, fonetika 
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FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE YAPILMIŞ 

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ 

 

Doç. Dr. Eser ÜLTAY 

Giresun Üniversitesi  

Arş. Gör. Salih Kürşat ÇİLİNGİR 

Giresun Üniversitesi 

Öğretm. İbrahim TOPKARA 

Fatsa Atatürk İlkokulu 

 

ÖZET 

Günümüzde mevcut disiplinlerin karşılaşılan karmaşık sorunlara tek başına gerekli ve 

yeterli çözümleri getirememesi nedeniyle, eğitimde disiplinler arası anlayış gündeme daha fazla 

gelmeye başlamıştır. Öğrencilere sunulan eğitim müfredatlarında yer alan birçok konu farklı 

disiplinleri içermektedir ve bu konular tek bir disiplin içerisinde ele alındığı takdirde konunun 

öğrenciler tarafından anlaşılmasını zorlaştırabilmektedir. Öğrenci bu disiplinlere ait bilgileri bir 

araya getirebildiği zaman bu konuları daha anlamlı biçimde öğrenebilir. Bu çalışma fen 

bilimleri eğitimi alanında ilköğretim düzeyinde yapılmış olan disiplinler arası ulusal çalışmaları 

derinlemesine incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Betimsel içerik analizi yönteminin 

kullanıldığı bu çalışmada 20 makale, yedi yüksek lisans tezi, iki tane de doktora tezi olmak 

üzere toplam 29 çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar amaç, yöntem, veri toplama araçları ve 

sonuçlar kapsamında incelenmiştir. Çalışmalar Ç1, Ç2, Ç3, … Ç29 şeklinde kodlanmıştır. Elde 

edilen veriler frekansa dayalı olarak yorumlanmış ve tablolar halinde gösterilmiştir. Çalışmalar 

incelendiğinde örneklemin çoğunlukla öğrencilerden seçildiği, yöntem olarak yarı deneysel 

çalışmaların ve veri toplama aracı olarak da ölçeklerin daha fazla tercih edildiği görülmüştür. 

Disiplinler arası öğretim programına uygun hazırlanmış konu, etkinlik, öğretim tekniğinin daha 

çok öğrencilerin derslere yönelik tutum, beceri ve öğrenmeye etkisini incelemek amacıyla 

yapıldığı ve bu alanda konuya ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan 

çalışmaların ise çok daha az olduğu görülmektedir. Disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan 

eğitim müfredatının uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlere, bu alanda yapılan 

çalışmalarda çok az yer verilmesi, disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan eğitim programlarının 
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verimliliğini tartışmalı hale getirmektedir. Dolayısıyla öğretmenlere yönelik öneriler değerli 

görülebilir. Öğretmenlerin disiplinler arası yaklaşıma yönelik bilgi düzeylerini belirlermek ve 

disiplinler arası öğretim becerilerini geliştirmek için eğitimler ve seminerler düzenlenebilir. 

MEB tarafından öğretmenlere rehber olması açısından disiplinler arası yaklaşıma uygun tema, 

etkinlikler ve ders planı hazırlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: fen bilimleri dersi, disiplinler arası çalışmalar, ilköğretim 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA 

DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Esma Ayşe Öztürk 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Zeliha Koç 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

ÖZET 

Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojisi toplumdaki tüm bireyleri özellikle 

gençleri doğrudan doğruya etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisi gençlerin bilgiye 

ulaşımını hızlandırmakta, bilginin saklanmasını ve paylaşımını kolaylaştırmaktadır. Bu 

araştırma üniversite öğrencilerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumlarını etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma 10-14 

Şubat 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda 

öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 202 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veriler 13 soruluk bir anket formu ile Bilişim 

Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bilişim Teknolojilerinden 

Yararlanma Ölçeği Özmusul (2011) tarafından geliştirilen, Bilgi Edinme, Araştırma-İnceleme, 

Kendini İfade Etme, İletişim ve Oyun-Eğlence olmak üzere beş alt boyut ile 18 sorudan oluşan 

4’lü likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınacak en düşük puan 18, en yüksek puan 72’dir. Veriler 

bilgisayar ortamında SPSS 21.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde frekans analizi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve One-way ANOVA 

testleri kullanılmıştır. Araştırmayı kabul eden öğrencilerin yaş ortalaması 19,53±2,11’dır. 

Öğrencilerin %73,3’ünü kız öğrencilerin oluşturduğu, %38,6’sının İlk ve Acil Yardım 

bölümünde öğrenim gördüğü, %44,1’inin ailesinin il merkezinde yaşadığı, %74,8’inin çekirdek 

aile yapısına sahip olduğu, %87,6’sının bilgiye ulaşmak için akıllı telefonu tercih ettiği, % 

55’inin günde 5 saatten fazla akıllı telefon kullandığı belirlendi. Öğrencilerin Bilgi 

Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği ortanca puanı 62(min:38,max:72) ve toplam puanı 

(61,51±7,42) olarak belirlendi. Bilgi Edinme alt boyut ortanca puanı 18, Araştırma-İnceleme 

alt boyut ortanca puanı 12, Kendini İfade Etme alt boyut ortanca puanı 6, İletişim alt boyut 
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ortanca puanı 19, Oyun-Eğlence alt boyut ortanca puanı 9 olarak saptandı. Öğrencilerin Bilgi 

Teknolojilerinden Yararlanma (p=0,002), Kendini İfade Etme (p<0,0001), İletişim (p=0,040), 

Oyun-Eğlence (p<0,0001) alt boyut puanlarının öğrenim gördükleri programlara göre farklılık 

gösterdiği belirlendi. Birinci sınıfta öğrenim gören erkek öğrencilerde Oyun-Eğlence alt boyut 

puanının, geniş aile yapısına sahip öğrencilerle karşılaştırıldığında çekirdek aile yapısına sahip 

olan öğrencilerde Kendini İfade Etme alt boyut puanın, annesi ilkokul mezunu olanlarla 

karşılaştırıldığında annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerde Bilgi Edinme alt boyut puanın, 

günde 5 saatten fazla akıllı telefonu kullanan öğrencilerde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma 

ölçeği puanı ile İletişim alt boyut puanının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu 

çalışmada öğrencilerin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin cinsiyet, öğrenim 

gördüğü program, sınıfı, anne eğitim düzeyi, yetiştiği aile tipi ve akıllı telefon başında geçen 

süre değişkenlerine göre  farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05).  

Anahtar Kelimeler : Bilişim, Öğrenci, Teknoloji, Üniversite 
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8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 

VE TASARIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

 

Doç. Dr. Eser ÜLTAY 

Giresun Üniversitesi  

Arş. Gör. Salih Kürşat ÇİLİNGİR 

Giresun Üniversitesi 

Edanur SEVİNÇ 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Teknoloji, insanların ateşten yararlanmaya ve toprağı işlemeye başladığı günlerden beri 

hızla gelişerek günümüzde telefon, televizyon, radyo ve İnternet, ulaşım alanında uçak, tren, 

otomobil gibi ürünleri ile insanların günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

Bazı yazarlara göre okullarımızda uzun yıllardan beri yer alan kara tahta ve tebeşir dahi 

eğitimde teknoloji olarak görülse de çağımızdaki teknolojik gelişmelere baktığımızda eğitim 

teknolojisi daha zengin ve farklı ögeler içermektedir. Öğrenmenin verimli bir şekilde 

ilerlemesini sağlaması amacıyla ilgili bilim dalları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına 

göre bu amaca hizmet eden her türlü geliştirme faaliyetlerini içeren eğitim teknolojisi; 

teknolojiyi kendi araştırmalarının sonuçlarına ve ihtiyaca göre yönlendirmekten çok, bu 

anlamda teknolojiye uyum sağlamak durumunda kalmıştır. Fen bilimleri, ülkelerin gelişmeleri 

ve kalkınmaları hususunda çok önemli bir katkıya sahiptir. Bu nedenledir ki fen bilimlerinde 

eğitimin kalitesinin artırılması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bilim ve teknolojiden uzak 

kalmamak, bilgiyi ve teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek hedefiyle fen bilimleri eğitimi 

değer görmektedir. Ülkemizde de bilim ve teknoloji alanında ilerleme kaydedebilmek için fen 

bilimleri dersi öğretim programının geliştirilmesi adına yapılan ve yapılacak araştırmalara ilgi 

gösterilmesinin yanında bu araştırmalara temel hazırlanması gerekmektedir. Bahsi geçen 

düşünce ışığında temelleri atılan bu çalışmanın amacı 8. sınıf fen bilimleri dersi kapsamında 

teknoloji uygulama tasarımına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir.  Çalışmada 

derinlemesine araştırma ve analiz etme imkanı sağladığı için özel durum yöntemi kullanılmıştır. 

Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ve sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 
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mülakat tekniği yoluyla elde edilmiştir. Veriler betimsel-yorumsal analize tabi tutulmuştur. 

Ortaya çıkan sonuçlar ışığında, fen bilimleri dersinde teknoloji ve uygulama tasarımının 

kullanıldığı derslerde öğrencilerin öğrenmelerine olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. Çoğu 

öğrencinin ise, var olan eğitim teknolojilerini yeterli bulduğu belirlenip teknolojinin eğitimde 

kullanılacağı alanlardan çok fazla haberdar olmadıkları belirlenmiştir. Akıllı tahtanın çeşitli 

etkinliklerde kullanıldığı ve kullanılabileceği söylenebilir. Öğrencilerin cevapları 

incelendiğinde 10 öğrencinin 10 tanesinin teknolojik aletlerin kullanıldığı derslerin daha 

eğlenceli olduğunu belirttiklerini görmekteyiz.  Bu bağlamda okullarda bulunan eğitim 

teknolojileri artırılmalı, öğrenciler bu konuda bilgilendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: fen bilimleri dersi, öğrenci görüşleri, teknoloji uygulamaları, 

teknoloji tasarımı 
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ZAHİD HALİL’İN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK FOLKLORU MOTİVLERİ: 

BULMACALAR 

 

Ayethan ZİYAT (İskenderov) 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

 

ÖZET 

Z. Halil genellikle hiç bir şiirini bulmaca adı ile sunmamıştır. Onların toplam sayıları ise, 

yalnız "Seçilmiş Eserleri"nin 1. cildinde 22'dir. Bu şiirlerin bulmaca olduğunu belirlemek için 

yalnız onların başlıklarını "almak” başka sözle, hemin şiirleri okuyucuya başlıksız sunmak 

yeterlidir: 

Sıldırımdan sallanır -  

Ele bil dağ yoludur.  

Yamaclara dırmaşan  

Geçinin ağ yoludur.  

Suyu dupduru, temiz, 

Çağlayıb her an ahır.  

Yolçular heyret ile 

Ayak sahlayıb bahır. 

Yahut 

Asılıbdı ağacdan 

Yaşıl-yaşıl muncuklar. 

Gün çıhanda parlayir 

Işıl-işıl muncuklar.   

Hemçinin, bu şiire de bakalım: 

Gece ova cıhıram 

Sıklaşanda duman, çen.  

Meşede azmamakçün 

Ulayıram sübhecen.   

Örneklerin üçünde de, okuyucunu ilkin olarak düşündüren şudur: Uçkundan yüzü aşağı 

sallanarak yolçuları şaşırtan nedir? (1. şiir); o nasıl boncuktur ki, adi zamanlarda rengi yeşildır, 

gün doğandan sonra par-par parlıyor? (2. şiir); yahut o hangi hayvandır ki, yeryüzünü sis-duman 
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aldığında gece ova çıkar, ancak ormanda  kaybolmak ihtimalı onu korkutduğundan dan yeri 

açılana kadar durmadan uluyor (III şiiri). 

Z.Halil’in “Seçilmiş eserleri”nin ilk cildinin özüne baksak, okucuda oluşan soruların 

cevabını yazar şiirlere koyduğu başlıkta kendisi cevaplıyor: I şiirin adı "Şelale", II şiirin adı 

"Alça", son şiirin adı ise "Çakal'ın telgrafı" dır. Okuyucuda oluşan soruların yanıtı şu başlıklar 

altındadır: Şelale, Alça, Çakal. 

Dedik ki, bulmacaların cevaplarını herhangi bir şekilde ise şairin kendisi yanıtlıyor. Bu 

bulmacalar Z. Halil’in kendi yaratıcılığının bir ürünüdür, ağız edebiyatı örneği deyil ki, onu 

okucu cevaplandırabilmek imkanında olsun. Yarattığı bulmacaları cevaplamak için, şair iki 

araç kullanmıştır: şiirin başlığı üzerinden cevaplanan bulmacalar ve cevabı şiirde aranması 

gereken bulmacalar. 

Anahtar Kelimeler : Zahit Halil, çocuk şiirleri, folklor, bulmacalar, 
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HASTANE ÖNCESİ ALANDA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ 

 

Minel SİNANOĞLU 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

ÖZET 

Literatürde farklı tanımlamaları bulunan giyilebilir teknolojiler; genellikle, giyilebilir 

bilgisayarlar, akıllı giyim, cihazlar, giyilebilir malzemeler gibi terimlerle ifade edilmektedir. 

Merriam Webster Dictionary’e göre “giyilebilir, giyilebilecek her şeyle ilgili olan” demektir. 

Bu nedenle, giyilebilir teknolojilerin insanlar tarafından giyilebilecek mekanik ve teknolojik 

bir cihaz olduğu söylenebilir. Bu çalışma sonucunda hastane öncesi alanda giyilebilir 

teknolojinin 112 çalışanlarında nasıl kullanılacağı ne gibi avantajları ve dezavantajları olacağı 

sunulmaya çalışılacaktır. Veriler “Google Akademik, ScienceDirect, Springer, Google Arama 

Motoru” veri tabanlarından “Hastane Öncesi Giyilebilir Teknoloji, Giyilebilir Teknolojinin 

Kullanım Alanları, Acil Sağlık Hizmetlerinde Giyilebilir Teknoloji, Sağlıkta Giyilebilir 

Teknolojileri” anahtar kelimeleri taranarak elde edilmiştir.  

Hastane öncesi alanda zaman çok değerli olduğundan birçok işi aynı anda yapabilmenize 

imkan sağlayarak vakitten kazanç sağlayacağı düşünülmektedir.  

Giyilebilir teknoloji hayatı çok kolaylaştırıcı hale getirmektedir. Hekimler’in hasta 

gruplarındaki eğilimleri izlemeleriyle önleyici tıp geliştirilebilir, ilaç şirketleri bu veriler 

doğrultusunda daha güçlü klinik deneyler yapabilirler.  Farklı dillerde olan konuşmaları birçok 

kişinin anlayacağı dile çevirerek iletişim sorunun önüne geçişmesi sağlanır. Giyilebilir 

teknoloji daha çok kullanıcı merkezli sağlık yönetimi doğrultusunda bireylere kendi yaşam 

tarzlarını yönetmede yardım edecek hazır ve erişilebilir bir araç olabilir. Fakat özel yaşamın 

gizliliğini ise giderek azaltacağı düşünülmektedir. Kullanılan sesli, görsel cihazların, akıllı 

telefonların kişileri bedenen ve zihnen daha fazla yorabileceği konusunda çalışmaların yapıldığı 

görülmüştür. Bu cihazlar bir şirketin veya hastanenin alt yapısına tanıtıldığı zaman, siber 

suçlara açık hale gelebilir. Çalışanlar ve kullananlar açısından fayda sağladığı gibi yeterli 

güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde tehditlere de açık hale gelinebilir. Bu durumunda 

giyilebilir teknolojinin bazı özelliklerinin sınırlandırılması bazı özelliklerinin ise devre dışı 

bırakılmalı mı sorusunu beraberinde getirdiği görülmüştür. Sağlık sektöründe bireylerin uzun 

ve sağlıklı yaşam beklentilerini arttırabilir. Giyilebilir teknolojinin zamanında sağladığı geri 
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bildirimlerle tanılamanın, müdahalenin ve bilgi edinmenin daha kolay hale geleceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Giyilebilir Teknoloji, Hastane Öncesi Alanda Giyilebilir 

Teknoloji, Acil Sağlık Hizmetleri 

  



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

37 

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЛОГО НАФТАЛАНА 

 

Ахундов  Рамиз Аталла оглы 

Азербайджанский Медицинский Университет  

Полухова Шахзаде Муса гызы  

Азербайджанский Медицинский Университет  

Ханум Айдын гызы 

Азербайджанский Медицинский Университет  

Раджабова  Фатма Орудж гызы 

Азербайджанский Медицинский Университет 

                                                                      

АННОТАЦИЯ 

Нафталан – всемирно известная природная нефть является уникальным 

национальным достоянием Азербайджана. Обладая выраженным фармакологическим 

эффектом,  он и его фракции  проявляют болеутоляющее, противовоспалительное, 

ранозаживляющее и другие действия. 

Продукты на основе нафталана широко и успешно используются в бальнеологии,  

для лечения кожно-аллергических заболеваний (нейродермит, псориаз) и различных 

ревмоидных проявлений (ревматизм, артрит, артроз),   

Нафталан, его фракции и компоненты (полициклические нафтеновые 

карбогидраты, различные смолы, ароматические и красящие вещества) являются 

источником различных востребованных лекарственных препаратов. 

В последние годы из нафталана получены очищенные обесмоленные фракции (так 

называемый белый нафталан), который более активен,  чем нативный нафталан. В этом 

аспекте изучение ранозаживляющего действия белого нафталана представляет 

определенный  интерес. 

Эксперименты проведены на кроликах породы «шиншилла», у которых 

воспроизводили (под местным наркозом - 1% раствор лидокаина хлорида) термический 

и химический (кислотный и щелочной) ожоги на левом бедре животного размером 3х4 

см, правое бедро служило контролем.  
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Степень ожога определяли по классификации Новикова. Ранозаживляющее 

действие белого нафталана определяли по уменьшению ожоговой интоксикации, 

снижению температуры кожной поверхности, улучшению трофики ткани, а также  

возобновлению волосяного покрова.  

Белый нафталан в виде эмульсии наносили на раневую поверхность кожи кроликов 

ежедневно по 2 раза в сутки.  Исследования через 4-8  дней выявили визуальное 

улучшение общего состояния животных, морфометрическое определение выявило  

уменьшение площади ожогового поражения кожи,  снижение общей ожоговой  

интоксикации, уменьшение экссудации,  восстановление эпидермиса, повышение 

трофики тканей и, как следствие,  возобновление волосяного покрова. Следует отметить, 

что   лучше поддается лечению термический ожог, чем  химический ожог,  в особенности 

при воздействии щелочи. Отдаленное наблюдение (на 30 день) подтвердили полученные 

результаты.   Экспериментальные данные указывают на высокий ранозаживляющий 

эффект белого  нафталана, который подтверждается гипотермическим действием и 

гистоморфологическими исследованиями.  

Ключевые слова: нафталан, термический и химический ожоги 
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CLINICAL AND FUNCTIONAL MANIFESTATIONS OF REPERFUSION 

SYNDROME HEPATITIS 

 

Aghashirin RUSTEMOV 

Azerbaijan State Medical University 

 

ABSTRACT 

Reperfusion syndrome occurs during the short term ischemia of tissues and cells for 

different causes. This syndrome develops as a result of dystrophic changes in the cell and inter-

tissue interstitial areas in the diseases of the internal parts of the body. One of the 

parenchymatose parts of the body exposed to these changes is the liver. Reperfusion factors of 

chronic hepatitis among the hepatic diseases are conditioned by the following features. [3.] 

1) The long-term character of the disease 

2) Metabolic changes in the hepatic cells and gallbladder capillaries in the hepatic 

parenchyma 

3) Inclination to complication of the process and effectiveness of treatment measures 

4) Complication of aggressive hepatitis with portal hypertension. 

Basing on the etiological factors, virus B, virus C and virus D chronic hepatits are 

distinguished. Patients complain of general weakness, fatigue, poor appetite, nausea, unpleasant 

smell in the mouth, pain that irradiates to the right back and right subcostal area. Telangiectasia 

accompanied by the brown color skin, darkness under eyes and vascular starlets are 

characteristic. 

Reduced albumin levels, increased ɤ globulin levels, decreased combined bilirubin 

fractions and AST and ALT rates smaller than the unit in the hepatic probes are also 

characteristic. Albumins regulate the osmotic and oncotic pressure of the blood and normalize 

protein exchange and vascular permeability in the body. Participating in immunogenesis, the 

globulin fraction activates the activity of antigen and antibody immune organisms, enhances 

the organism's biological resistance to diseases. The combined bilirubin fractions serve to the 

normal metabolism of digestion by lowering the degree of toxicity of bilirubin with the help of 
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the transaminase enzyme. Alanine transferase and asparagine transferase enzymes stimulate the 

function of the hepatic cells in the pigment exchange. [1.] 

Thus, it is recommended to appoint the functional tests of the liver in the diagnosis and 

adequacy of treatment of chronic hepatitis of reperfusion origin. 

The ultrasound radioimmune investigation examination methods from the instrumental 

diagnostic methods are of great importance. The structural appearance of the liver is examined 

by moving the electrode of the apparatus on the right subcostal area after having spread special 

oily substance on the skin. Thus, increase in echogenicity of the hepatic parenchyma, 

morphological changes in the cells, deformation of gallbladder capillaries, toughness of the 

connective tissues, deformation of the net of intrahepatic veins and the fat infiltration in the 

Glisson's capsule are the factors indicating the presence of the chronic hepatitis. 

It is recommended to pay attention to the following stages in the treatment of the chronic 

hepatitis.  

1.Dieta Table # 5 

2. Antispasmodic agents 

3. Choleritic cholagogues 

4. Cholekinetic cholagogues 

5. Drugs stimulating the metabolism of the hepatic cells 

6. Enzymic exchange drugs 

7. Liver/gall bladder cleanse procedure twice a weak within a month with the help of 

mineral waters and antispasmodic agent. [2.] 

From the preventive measures, it is expedient to reveal and treat in time the pathological 

processes in the adjacent parts of the body, specially in the pancreas, gallbladder, kidneys and 

intestines. It is recommended to exclude parasites, such as lamblia and chlamydia from the 

chronic intoxication sources. 

Key words: Reperfusion syndrome, chronic hepatitis, liver parenchyma 
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TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN TÜRK DÜNYASI BİRLİĞİNİN 

OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ 

 

Mehriban SARDAROVA  

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Eğitim tarihimizden bellidir ki, azerbaycanlı aydınların Türk üniversitelerinin 

maarifperverlerin, özellikle de XX yüzyılın başlarında Türkiye üniversitelerinin özel bir rolu 

olmuştur. Nitekim, bu aydınların sahip olduğu milli-manevi miras bugün ve gelecekte Türk 

dünyasıbirliğinin oluşumunda ve korunmasında önemli faktörlerdendir. Yirminci yüzyılın 

sonu, Azerbaycan’da bağımsızlığın restorasyonundan sonra azerbaycanlı gençlerin Türkiye'nin 

çeşitli üniversitelerine gönderilmesi, onların eğitim politikasında yeni aşamaya geçti. Ulusal 

özgürlüğünü, devlet bağımsızlığını elde eden Azerbaycan milli devlet kurmak sürecinde önde 

duran önemli ve çeşitli görevlerin çözümünde Türkiye-Azerbaycan eğitim ilişkilerinin ihtiyacı 

yarandı. Böyle ki, Azerbaycan'ın bugünü ve geleceği için yüksek eğitimli, yüksek kültüre sahip 

olan çağdaş taleplere ayak uydura bilen uzmanların hazırlanmasında Türkiye üniversiteleri 

büyük öneme sahipti. Bu önem, öncelikle bağımsız Azerbaycan devletinin ekonomisinin, 

kültürünün, biliminin hızla gelişmesine, geleceğe götürülmesine nayil olan uzmanlara ihtiyacını 

ödemekle, diğer taraftan da, milli-ideolojik içeriyine göre, küresel anlamda ise dünya 

harmoniyasının yaradılmasına hizmetle ölçülür. Türk dünyası birliğinin şekillenmesinde türk 

dünyasının büyük şahsiyeti Haydar Aliyev'in yaptığı işler, sunduğu fikirler, söğlediği 

varsayımlar bilimsel-teorik mükemmelliği ile birlikte, pratik bakış açısıyla da büyük tarihsel 

öneme sahiptir. Öncelikle, 5 Ekim 1992'de Nahçivan'dan Türkiye üniversitelerine eğitimçin 

gönderilen öğrencilerle yaptığı toplantıda konuştuğu tarihi konuşmadan bir nüansa göz atalım: 

“... gençlerin Türkiye üniversitelerinde eğitim alması, ben sizi inandırıyorum ki,  Türkiye'nin 

bizimçin ayırdığı 100 milyon dolar krediden de, yaptığı çeşitli yardımlardan da çok çok 

kıymetlidir. Çünkü bu işin değeri hiçbir parayla ölçülemez. Bu, bizim halkın geleceğidir..." O, 

üniversitelerde eğitim alan gençliğin aracılığıyla   bağımsız Türk devletlerinin  eğitim ve 

kültürel bağlarının kurulmasında, Türk birliğinin sıkı gelişiminde Türkiye'nin rolunu yüksek 

değerlendiriyordu. Haydar Aliyev'e mahsus: “Türkiye şuanda dünyanın politik durumunda 

yüksek etkiye malik, genel insani değerleri korumak azminde olan, ekonomik ve kültürel düzeyi 
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itibarile gelişmiş kudretli devletlerden birine çevrilmiştir.” fikri söğlemeye esas veriyor ki, 

“türk dünyasının birliği” ve stratejisinin-fikrinin hayata geçirilmesinde Türkiye, aynı zamanda 

onun üniversiteleri çok önemli yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye üniversiteleri, Türk dünyası, eğitim 
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YENİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMINA GÖRE PİYANO 

EĞİTİMİ DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç. Dr. İzzet YÜCETOKER 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Öğretmen yetiştirme programları, sistemdeki bazı aksaklıkların giderilebilmesi için 1997 

yılında değişiklik sürecine girmiştir. 2006 yılına kadar devam eden bu program, hem gelişen 

teknolojinin takibi hem de bilginin sürekli devinimi gibi nedenlerden dolayı yeniden revize 

edilmiş ve 2006 yılında yeni program ile eğitime başlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu, 

öğretmen yetiştirme programları ve sistem güncelleme çalışmalarını süreç içerisinde devam 

ettirerek özellikle 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen Stratejisi Belgesini dikkate alarak, 2018 yılında 25 

öğretmen yetiştirme lisans programlarını yeniden güncellemiştir.  

Yeni öğretmen yetiştirme lisans programlarından biri olan müzik öğretmenliği programı, 

2006 yılı programından oldukça farklı olduğu görülmektedir. 2006 müzik öğretmenliği lisans 

programında yaklaşık olarak alan bilgisi eğitimi %55-60 oranında iken, 2018 müzik 

öğretmenliği programında alan bilgisi eğitimi %45 -50 oranındadır. Bu durumda alan bilgisi 

eğitiminde büyük çapta bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu düşüşten en çok nasibini alan ders ise 

piyano eğitimi olmuştur. Eski programda yedi eğitim döneminde var olan piyano dersi, yeni 

programda iki eğitim döneminde yer almaktadır. Ancak eski ve yeni programların piyano ders 

içerikleri incelendiğinde, öğrencilere kazandırılması istenilen ve gerçekleştirilmesi beklenilen 

bilişsel, müziksel ve psikomotor davranışlarda herhangi bir değişim olmamıştır. Kısacası 

öğrencilere yedi dönemde kazandırılması gereken davranışların iki dönemde kazandırılması 

beklenmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, eski ve yeni müzik öğretmenliği lisans 

programında var olan piyano derslerini içerik, kazandırılması beklenen hedef davranışlar ve 

ders süreleri bağlamında karşılaştırmak, bu derse ayrılmış olan sürenin, müzik öğretmenliği 

öğrencilerine kadar piyano çalma ve eşlik yapabilme yetilerine kazandırıp kazandıramayacağı 

konusunu tartışmaktır. Araştırmanın amacına bağlı olarak bu çalışmada nitel araştırma tekniği 

kullanılmış olup, durum çalışması yapılmıştır. Eski ve yeni program incelendikten sonra piyano 
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dersi içeriklerine göre ayrılan eğitim dönemleri karşılaştırılmış, bunun sonucunda bulgulara 

ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında çeşitli önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı, 2018 Müzik 

Öğretmenliği Lisans Programı, Piyano Eğitimi, Müzik Eğitimi 
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BAŞLANGIÇ KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILAN “SUSİ und EDDİ” BAND 1 

METODUNUN ÖĞRENİM ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Eda ANGI  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

 

ÖZET 

Yaygın müzik eğitimi (okul dışı) veren kurumlarda keman eğitiminin sağlıklı ve etkili bir 

şekilde ilerleyebilmesi için öğretmenin rolü esastır. Öğretmen, keman eğitimine yeni başlayan 

küçük yaş grubu çocuklarının fiziksel, kişilik özelliklerini ve algılama düzeylerini doğru ve net 

bir biçimde gözlem yaparak belirlemeli, öğrenciye doğru bir yaklaşım içinde bulunmalı ve 

çocukların ilgilerini, keman çalma isteklerini sürdürmeleri ve arttırmalarına yönelik 

seviyelerine uygun başlangıç keman metotları seçmelidir.  

Türkiye’de ve dünyada beş yaş ve üzeri çocuklara yönelik birçok başlangıç keman 

metotları bulunmaktadır. Temelinde aynı hedef ve hedef davranışlara sahip olan bu metotlar, 

öğretim yöntem ve teknikleri bakımından değişiklik göstermektedir. 5 yaş ve üzeri çocuklara 

yönelik başlangıç keman eğitimi metotlarından biri olan “Susi und Eddi Band I” kitabı, Susi ve 

Eddi isimli iki maymun karakterleri başta olmak üzere ayrıca küçük yaş grubu çocuklarının 

ilgisini çekecek pek çok görselden oluşmaktadır. Bu metodun öğretim yöntemi bakımından bazı 

başlangıç metotları ile benzerlik gösterse de farklı bir öğretim tarzına sahip olduğu söylenebilir. 

Boş tel çalışmalarından itibaren metottaki alıştırmaların/şarkıların büyük çoğunluğunun düo 

parçalardan oluşması, metodun en belirgin ayırt edici özelliklerindendir. Metodun diğer bir ilgi 

çekici özelliği ise sol elin birinci parmak basımının öğretilmesi sırasında sadece tek tel 

üzerinden değil bütün tellerdeki 1.parmak basımını öğretmesidir. İkinci, üçüncü ve dördüncü 

parmaklarda da aynı yöntem izlenmektedir. Çocuktan çocuğa farklılık gösterse de sahip olduğu 

öğretim yöntemi ile küçük yaş çocuğunun daha hızlı bir öğrenme süreci içerisinde olması ve 

bireysel alıştırmaların az olması durumları ile metodun,  hem olumlu hem de olumsuz 

yanlarının bulunduğu söylenebilir.  Bu çalışma,  küçük yaş grupları için hazırlanan başlangıç 

keman eğitim metotlarından olan  “Susi und Eddi Band I” metodunun olumlu ve olumsuz 

yanlarının belirlenmesi amacını taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Keman Eğitimi, Başlangıç Keman Eğitimi, Susi und Eddi 
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MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN TREND ALGILARINA YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA (Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Örneği) 

 

Prof. Dr. Emine KOCA 

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Gülşah POLAT 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Belirli değişkenler kümesinin aynı doğrultuda gösterdikleri düzenli değişim anlamına 

gelen trend sözcüğü, eğilim ve gelişim çizgisi olarak da tanımlanmaktadır. yaşamı ilgilendiren 

her alanda yaygın olarak kullanılan trend, özellikle moda için kitlelerin eğilimini 

yönlendirmede hayati önem taşımaktadır. Modadaki değişim kitlelerin sosyal ihtiyaçlarına 

cevap verecek nitelikleri taşıdığı sürece amacına ulaşabileceği için, trend analistleri 

tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik verileri toplayarak analiz etmek suretiyle birkaç 

sezon sonrasının trendlerini önceden öngörebilmektedirler. Bu süreçte; müşteri talep ve 

isteklerinin yanı sıra dönemin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel olaylarının ulusal ve 

uluslararası düzeydeki etki değeri ve moda sektörünün yapısı gibi faktörler önem 

kazanmaktadır. Dolayısıyla, analistler trend tahminlerinde moda tasarımı, tüketici kitlesi ve 

sektöre yönelik bilgileri bir arada düşünmek zorundadır.  

Moda tasarımcıları ise belirlenen trendleri tıpkı trend analistleri gibi, tüketici kitlesi ve 

sektörün yapısı açısından ele alarak moda ürünü giysilerde yorumlamak zorundadırlar. Bu 

nedenle moda tasarımcılarının eğitim süreçlerinde trend algıları, trendleri takip etme ve 

tasarımlarında yorumlama durumları tasarım çıktılarının başarısı açısından önemlidir.  

Moda tasarım eğitimi alan tasarımcı adaylarının trendleri takip etme ve tasarımlarında 

yorumlama durumlarının belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada; Giresun Üniversitesi 

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu moda tasarımı bölümünde eğitim gören 

öğrencilerin trendleri takip etme ve tasarımlarına yansıtma durumlarının belirlenmesi ile, 
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derslerdeki eğitim yöntem ve yaklaşımlarının bu doğrultuda düzenlenmesine katkı 

sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma verileri, örneklem grubu olarak seçilen, Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu moda tasarımı bölümünde eğitim gören l20 öğrenciye 

uygulanacak olan ölçme aracı ile elde edilecektir. İki bölümden oluşan ölçme aracının ilk 

bölümü öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik bilgilerden, ikinci bölümü ise, 

öğrencilerin trend algıları, trendleri takip etme ve tasarımlarında yorumlama durumlarını 

belirlemeye yönelik likert tipi sorulardan oluşmaktadır. SPSS programı kullanılarak toplanan 

verilerin istatiksel analizi yapılmış, frekans ve ilişki tabloları halinde yorumlanarak önemli 

sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma moda tasarımı eğitimi veren kurumların ders içerik ve 

yöntemlerinin planlanması açısından önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Moda, tasarım, trend, eğitim 
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TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ DENKLİK BAŞVURULARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Demet AYDINLI GÜRLER 

Cumhuriyet Üniversitesi 

 

ÖZET 

Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne yurt dışında eğitim almak isteyen kişiler Türkiye 

Cumhuriyeti devletine bağlı olan Kurum ve Kuruluşların sunduğu imkânların yanında 

günümüzde kendi olanaklarıyla da eğitim alabilmektedirler. Ülkeler arasındaki haberleşmenin 

ve eğitimdeki küreselleşmenin artmasıyla yurt dışında eğitim olanakları açısından seçenekler 

çoğalmış ve günden güne uluslararası öğrencilerin sayısında bir artış gözlenmiştir. Yurt dışında 

eğitim alan öğrencilerin sayısındaki yükselişle birlikte,  kendi ülkeleri dışında iş hayatına atılma 

istek ve olanakları da her geçen gün artmaktadır.  Bu durum mezun olunan yükseköğretim 

kurumundan alınan diplomanın doğruluğunun, farklı bir ülkede geçerliliğinin ve eşdeğerliğinin 

olması konularına hassasiyet getirmektedir. Farklı bir ülkeden alınan diplomanın Türkiye’de 

tanınması ve denkliğinin olması uluslararası eğitim hareketliliğin sağlıklı bir şekilde 

sürdürülebilmesi açısından önemlidir. Türkiye’deki diploma denklik başvuruları dünyanın 

birçok ülkesindeki eğitim kurumunu ve eğitim alanını kapsamaktadır. Bu alanlar mühendislik, 

sağlık, hukuk, yabancı diller, mimarlık, ilahiyat, felsefe, iktisadi ve idari bilimler, eğitim 

bilimleri ve öğretmen yetiştirme olarak sıralanabilir. Bu araştırmada müzik eğitimi alanındaki 

diploma denklik başvuruları irdelenmiştir. Araştırma, literatür tarama yönteminin kullanıldığı 

betimsel bir çalışmadır. Bu bağlamda araştırmada, diploma denklik mevzuatı hakkında genel 

bir bilgi verilmiş, diploma denklik başvurusu yapılan ülkelere, eğitim kurumlarına ve eğitim 

alanlarına değinilmiştir. Araştırmada ayrıca yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans 

ve/veya yüksek lisans derecesinde müzik eğitimi alanında yapılan diploma denklik 

başvurularına dair sayısal veriler ortaya konmuştur. Türkiye’deki diploma denklik işlemleri 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmekte olup araştırma için veriler Denklik Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilmiştir.  

Araştırma sonucunda yurt dışında müzik eğitimi alanında tercih edilen ülkelere, üniversitelere 

ve programlara yer verilmiş ve araştırma kapsamında önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Denklik, yurt dışı eğitim, müzik eğitimi 
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MODA TASARIMINDAKİ DEKONSTRÜKSİYON ÖRNEKLERİNİN TASARIM 

İLKELERİNE GÖRE YORUMLANMASI 

 

Nurdan KUMAŞ ŞENOL 

Giresun Üniversitesi  

Çiğdem ÖZDEMİR 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Moda, Latince’de “Modo” kelimesinin karşılığı olan “hemen şimdi” demek olup 

İtalyanca’da ise “değişiklik gereksinimi ve geçici yenilik” anlamlarını taşımaktadır. Moda 

kavramı tarihsel olarak değişime uğradıkça moda olgusu da değişmiştir. Kelime anlamından da 

anlaşılacağı üzere modanın belirleyici özelliğinin özü olan değişim, çağlar boyunca devinimsel 

bir anlamda ilerlemiş ve bu devinimliği ile birçok sanat akımına öncülük etmiş, birçok sanat 

akımından beslenmiştir. Her geçen gün moda ve sanatın daha da yaygınlaşarak çağdaş yaşamın 

elemanları haline gelmesi, iki disiplinin birbirlerinin sınırları içine girmelerini kaçınılmaz 

kılmıştır. Bu yaklaşımlardan biri olan dekonstrüksiyon (yapı bozumculuk) kavramı, 20. yy. 

filozofu Fransız- Cezayirli Jacques Derrida tarafından ortaya atılmış ve hayli karmaşık, 

sofistike bir eleştirel felsefe yöntemini ifade etmiştir.1980’lerin sonlarına doğru ortaya çıkmış 

olan dekonstrüksiyon kavramı ve 1990’ların estetiği üzerinde geniş çapta etkili olmuş olmuş; 

moda alanında çeşitli tasarımlarla karşımıza çıkmıştır. Geleneksel dekontrüksüyon kavramını 

yıkan ve kıyafetlerin nasıl giyildiğinin anlamını yeniden sorgulatan düşüncede eleştirellik ön 

planda bırakılmıştır. Fikirlerin somut bir esere dönüştürülmesinde orijinallik, yenilik ve 

yaratıcılık değerleri yüksek olan koleksiyonlar tasarım ilkeleriyle beraber yorumlandığında 

daha net bir açıklama içerir. Moda tasarımcılarının yapı bozum olarak sergilediği 

çalışmalardaki giysilerin incelenmesinde disiplinler arası etkileşimin öneminin vurgulandığı bu 

çalışmada; dekonstrüksiyon (yapı bozumculuk) felsefesiyle oluşturulmuş giysi tasarımlarını, 

tasarım ilkelerine göre yorumlayarak (denge, birlik-bütünlük, değişiklik, armoni, hareket-ritm, 

koram, proporsiyon)  alana farklı bir bakış açısı getirmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çağdaş 

dekonstrüktif çalışmalar incelenecek ve ağırlıklı olarak hangi tasarım ilkelerinin kullanıldığı 

belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: moda, moda tasarım, dekonstrüksiyon, tasarım ilkeleri 
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ESKİLİ JEST İLETİŞİMİ OLAN KORO ŞEFİ YÜZ İFADELERİNİN, 

KORİSTLERDE VOKAL İFADE BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

ÖZET 

“Müzikteki ifade gücü, hem sanatçı hem de dinleyici için anlamlı bir müzik deneyiminin 

sunulması ve tüketilmesi bakımında önemlidir” (Davies, 1980, s. 68). Davies, bunu önemli bir 

bileşen olarak görmektedir. Benzer yaklaşımla Juslin ve Laukka (2004) ise, bu bileşeni, sevinç, 

cesaret, duygusallık, gibi duygularla ilişkilendiren anlamlı ve doğal bir insan davranışının 

tasviri olarak kabul etmektedirler. Estetik boyutta incelenen ve müzikal ifade ve jestler ile 

değerlendirilen koro yönetimi yaklaşımları ve çalışmaları, koro ile iletişimde, yüz ifadesi ve bu 

ifadelerin vokal üretime etkilerine önemle dikkat çekmektedir. Koro performansları, bestecinin 

niyetini bir şef ve koro ile izleyici kitlesine ilettiği bir ortam olarak gerçekleşmektedir. Sanatsal 

bir ifade oluşturmak, bestecinin müziksel tercihlerini yorumlamak ve metni aynı zamanda 

kişisel bir anlayış ile yorumlamak için, koro şefinin, etkili jest ve iletişim becerisi olarak yüz 

ifadeleri kullanması, koroda vokal ve olumlu müzikal etkilere yol açabilmektedir. Koroda 

tınısal renk, provalarda koro şefinin kullandığı vokal üretim teknikleri ve bu tekniği gösterme 

biçimi ile açıkça yönetilmekte ve şekillenebilmektedir. Bu nedenle koro şefleri, sesi etkileyen, 

sese yön veren, korolarının tonlarını karakterize eden, özel ton renklerini üretebilen, koro da 

tınısal zenginlik sağlayan çok önemli bir unsur olarak ele alınmaktadır.  

Araştırma, koro şarkıcılarının, ses üretmelerindeki en önemli faktör olan koro şeflerinin, 

müzikal iletkenliklerini kullanma becerilerinin, vokal ifadeye etkisine bir bakış açısı 

kazandırması ve bunun müzikal olarak değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

Araştırmaya, koro eğitimi ve ses eğitimi almış 20 korist katılmaktadır.  Çalışma grubu, sadece 

sekiz ölçüden oluşan 2 eseri, koro şefinin uyguladığı çeşitli yüz ifadeleri ile seslendirmiş, 

performans sonunda koristlere koro şefinin yüz ifadelerinin ve vokal üretimlerine etkilerinin 

incelenmesine ilişkin 15 soruluk anket uygulanmıştır. Bulgular, etkili koro şefi jest ve iletişim 

becerisi olarak kabul gören yüz ifadelerinin, daha iyi ve etkileyici şarkı söyleme becerisi 

kazandırdığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler : Koro Şefi, Koro Yönetimi, İfade, Korist 
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БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІН ДАЙЫНДАУДА ДАУЫС ҚОЮ        

ЖОЛДАРЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

SOME OF THE ISSUES OF VOTING IN THE PREPARATION OF FUTURE MUSIC 

TEACHERS 

 

Н.Т. Кулданов 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті 

 Алматы қаласы (Қазақстан) 

АҢДАТПА 

Мақалада болашақ музыка мұғалімінің ән айту дағдыларын дамытудың маңызды 

сұрақтары талқыланып, олардың кәсіби қызметін жүзеге асыру кезіндегі дайындығын 

қалыптастыру мәселері қарастырылады. Студенттерге дауыс қою сабағында заманауи 

тәсілдерді қолдана отырып вокалдық техникамен жұмыс жасау әдістері көрсетіледі. 

Дауыс апаратының сырқаттарының алдын алу және дауыс гигиенасы бойынша пайдалы 

ұсыныстар беріледі. Қазіргі таңдағы көптеген жастардың ән өнеріне деген үлкен 

қызығушылығын  айта келе, олардың шығармашылық белсенділігін ынталандыруда, 

дауыс қою пәні бойынша жұмыс негізінде болашақ музыка мұғалімінің орындаушылық 

қабілеттерін дамытуда, олардың ой-өрісін, қиялын, эстетикалық талғамын, музыкалық 

есту қабілетін, ырғақты сезінуін және кейбір музыкалық бағыттарға бағдарлануын 

дамытуға, әр болашақ музыка маман иелерінің жеке даралығын бекітуге ықпал етуге 

болатын жолдары айқын көрсетіледі. Дауысты кәсіби деңгейде қою және оны дамыту 

кезеңінде теориялық дайындық пен практикалық жұмысты біріктіретін оқу әдісі арқылы 

болашақ музыка мұғалімінің ән айту шеберлігі мен кәсіби дағдыларын игеру жолдарын 

көздейді. Музыкалық білім беру саласындағы қазіргі ғылыми зерттеулер мен көптеген 

ғылыми тәжірибелерге сүйене келе  ән айту өнері -  Болашақ музыка мұғалімдерінің 

тұлғалық кәсіби өсуі мен өзін-өзі жетілдіруде жан-жақты білімді болуына үлкен септігін 

тигізетін негізгі педагогикалық сауалдарға тиімді жауаптар көрсетілген. 

Түйін сөздер: Болашақ музыка мұғалімі, дауыс қою, вокалдық өнер,дауыс апараты 

ABSTRACT 

The article discusses topical issues of development of singing skills of the future music 

teacher, discusses the formation of their readiness in the implementation of professional 
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activities. In the classroom vote on the students demonstrates techniques for working with vocal 

technique with the use of modern techniques. Useful recommendations for the prevention of 

diseases of the vocal apparatus and voice hygiene are given. At present, many young people 

have a great interest in the art of singing, contribute to the stimulation of their creative activity, 

the development of performing abilities of the future music teacher based on the work on the 

subject of voting, the development of their Outlook, imagination, aesthetic taste, musical 

hearing, rhythmic perception and orientation to some musical directions, strengthening the 

individuality of each future music teacher. In the period of voice production at the professional 

level and its development involves the acquisition of singing skills and professional skills of 

the future music teacher through the method of training, combining theoretical training and 

practical work. Based on modern scientific research and many scientific experiences in the field 

of music education, effective answers to the main pedagogical questions contributing to the 

comprehensive professional growth and self-improvement of the personality of future music 

teachers were shown. 

      Key Words: The future teacher of music, voice training, vocal art, the apparatus of 

the voice 
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MUHAMMED FUZULİ'NİN GAZELLERİNDE KULLANILAN BİLEŞİMLİ 

FİİLLERİN İLK BÖLÜMÜNÜN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 

Dr. Terane NAĞIYEVA   

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türk şiirinin ölümsüzlük örneğini oluşturarak bu dilin neye  gadir olduğunu gösteren, 

böylece tarih içinde manevi kimliğimize dilimizin, maneviyatımızın ebedi ve yaşayan 

heykeline dönüşen Fuzuli dilinin kapsamlı incelenmesi hem edebiyatımız, hem de dilimiz için 

önemli araştırmalardan biridir. Zengin dil özellikleri ile seçilen Fuzuli gazellerinde kullanılan 

bileşimli fiillerin ilk bölümü tüm esas konuşma bölümleri ile kullanmasıyla beraber hem de 

gramer eklerin eklenmesi   acısından da  özelliklere, çağdaş Azerbaycan dilinden faeklı 

özelliklere sahiptir. Eski yazılı anıtların diline bakarsak, yardımçı fiillerin günümüze kadar 

gerek fonetik, gerekse de morfolojik yönden belli değişikliğe uğradığını görmek mümkündür. 

Orhun-Yenisey anıtlarının dilindeki yardımcı fiillere bakarsak, farkı açıkça görebiliriz. Olmak-

bolmak: Ol kan yok  boltukda (yok oldukta) kisre el  yetmis, ıçgınmıs, kaçışmıs. Etmek, kılmak-

itmek ,kılmak: Eçim kağan olurıpan türk bodunığ yiçe itdi(tenzim etdi), igiti, çığayığ bay kıltı 

(varlı etdi), azığ üküş kıldı(çok etdi). Göründüğü gibi Orhun-Yenisey anıtlarının dıilnde 

kullanılan yardımçı fiillerin çağdaş dilden farklılığı fonetik özelliklerdendir. Aslında, bu fark 

orta çağlarla eski devir arasında da görülebilir. Fuzuli'nin eserlerinde kullanılan bileşimli fiiller 

çağdaş dilimize daha yakındır. 

Fuzuli gazellerinde kullanılan bileşimli fiillerin birinci tarafında konuşma bölümlerinin 

kullanılmasına göre aşağıdakı şekilde gruplandırılabilir: 

1. Birinci tarafı isim + ikinci tarafı olmak, yapmak, etmek, kılmak yardımçı 

fiillerinden oluşan  bileşimli fiiller: lutf etmek, derk eylemek, bahş etmek, meyil eylemek, kül 

olmak, çare olmak, hedef olmak, lutf kılmak, terk kılmak, şikayet kılmak, devr kılmak, sefer 

kılmak vb. 

Bu bileşimli fiillerin birinci tarafı çekim eksiz olabildiği gibi, işimin çekim ekleri ile de  

kullanılabilir: hüsnde olmak, nişanımız olmak, mecalimiz olmak, hayalimiz olmak, lutfler 
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kılmak, zikrini etmek, hayalini etmek vb. Bu bileşimli fiillerin birinci tarafında kullanılan 

isimler (hüsnde, nişanımız, mecalimiz, hayalimi, lutfler, zikrini) çekim ekleriyle de (de, imiz, 

ler, ı) kullanılabilir. 

2. Birinci tarafı sıfat + ikinci tarafı yardımçı fiil yapısında olan bileşimli fiiller: 

sakitn olmak, mahir olmak, namehriban olmak, gamhar olmak, perişan etmek, şad etmek, harab 

eylemek, tarimar kılmak, rusvay kılmak vb. 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

Fuzuli eserlerinde kullanılan bileşimli fiillerin  çağdaş dilimizdeki  farklı yönleri leksik 

özelliklerdendir: Rüsvay kılsın-rüsvay etsin, lutf kıl- lutf et, sefer kılmak vb Çağdaş Azerbaycan 

dilinde rüsvay, lütf ve sefer sözleri etmek yardımçı fiilleri ile kullanıldığı halde, Fuzuli'nin 

eserlerinde kılmak yardımcı fiili ile kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: bileşimli fiil, olmak, etmek, kılmak, yapmak. 
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BAZI YAZARLARIN KULLANDIĞI ONOMASTİK BİRİMLER VE ONLARIN 

GRUPLANDIRILMASI 

 

Dr. Zemfira ABBASOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Onomaloji, yeni bir bilim dalıdır. Ancak geçmişimizi ve bugünümüzü daha derinden 

öğrenmek adına, bu bilim dalı geliştirilmelidir. Çünkü onomastik araştırmalar, bize kendi 

halkımızın tarihini, dilini ve bu gibi birçok alandaki yaşam biçimi hakkında bilgiler 

sunmaktadır. Onomastik adlarda, sözcüklerin en kadim anlamları ve dilbilimsel yapılarında 

varolan toplumun kökeni, söylenceleri, ve manevî ruhu korunup saklanmıştır. Özel adları 

araştırmak için, önceden onların hakkında bilgi toplamak gerekir. Azerbaycan Türkçesinde olan 

onomastik adları toplamak için önemli sayılan kaynakların başında, bu dilde yazılmış olan 

yazınsal ürünler gelmektedir. Bilindiği üzre Azerbaycan Türkçesi, Türk dilleri arasında kadim 

yazınsal ürünleri bulunan bir dildir. Bu yüzden de, yazınsal ürünlerdeki onomastik adları 

toplamak, onları dibilimsel alanda araştırmak, önemli çalışmalardan sayılmaktadır. Son yıllarda 

onomastik bilimine aid birçok araştırmalar yapılsa da, bu alanda halen de çözülmeyi bekleyen 

sorunlar bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, farklı yazarların yapıtlarında onomastik 

bakımdan ayrıştırılma yapılmasının önemi büyüktür.  Bütün bu araştırmalar, yazarın kişisel 

uslubunu da öğrenmeye olanak sunmaktadır. Onomalojik adların incelenmesinin tarihi çok 

eskiye dayanır. Antik dönemin bilginleri, özel adları öğrenmeye çalışmış, onlar üzerine 

düşüncelerini belirtmişlerdir. Tüm bunları gözönünde bulundurarak, Afad Kurbanov'un 

sınıflandırmasına dayanarak onomastik adları şu biçimde bölümlendirebiliriz: 1, 

Antroponimler, 2. Etnonimler, 3.Toponimler, 4.Hidronimler, 5.Zoonimler, 6. Kosmonimler,  7. 

Ktematonimler. Yazarların yapıtlarında onomastik adların bütün bölümlerine aid örneklere 

denk gelmekteyiz. Ancak bir şeye ilginizi çekmek isterim ki, incelemelerimizde yazarın 

yapıtlarında daha çok antroponimler, toponimler ve ktematonimler öne çıkmaktadır. Yazar, 

yapıtlarında hem reel onomastik adlardan, hem de kendine has öyküsel, fantastik onomastik 

adlardan yararlanarak yazı dilini zengin tutmuştur. İncelemede antroponimler arasında özel 

lakaplara da çok kez denk gelmekteyiz. Genel olarak, dilde antroponimik adların bir bölümü 
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lakaplardan oluşur. Lakaplar, antroponimik sistemde “yardımcı adlar” grubuna dahildir. Bu 

gruplardan olan “kişi adları” ve “ünvan”a oranla “lakap”lar toplumun konuşma dilinde daha 

yaygındır. Yazı dilinde lakap terimi çoktan kullanıma geçmiştir. Onomastik birimler 

bileşenlerin miktarına göre de faklılaşır. Örn. a) bir bileşenli: b) iki bileşenli: c) üç bileşenli: 

Onomastik birimlerin genel sözden farklı yönleri şu ki, başka dillerden alınan sözcükler ile 

tercüme edilemezler. Onomastik birimler daha güclü ve aydın milli özelliklere sahiptir. Bunlar 

yalnızca ayırt edici nitelikte olmayıp, aynı zamanda millilik işaretidir. Onomastik birimler dilde 

genelleşme niteliği taşır. Onlardan toplumun bütün üyeleri aynı derecede yararlanabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Yazar dili, uslup, onomastik birimler, leksika 
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НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 

Назиля Абдуллазаде 

Азербайджанский государственный педагогический университет 

Доктор философии по педагогике, доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Подготовка учителя, как одним из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования   находится в центре неослабного внимания и ученых-

теоретиков, и ученых-практиков. Начальная, средняя, средне-специальная и высшая 

система образования опирается на интересы обучающих и обучающихся. Недостатки 

одной ступени находит свое логическое отражение в деятельности другой. 

Внедрение в национальной системе образования Азербайджана  Национального 

Курикулума требует от всех исследователей по-новому рассмотреть термины 

«современный учитель», «современный урок», «современные требования». «Каким 

должен быть современный учитель? Какие требования предъявляются к нему? Какие 

«качества» отличают его от «традиционного учителя?» по сути в первую очередь 

свидетельствуют об изменении отношения к профессии учителя. 

На всех этапах развития человечества как отдельные дальновидные личности, так 

и мыслители, осознавая обусловленность будущего общества  профессией и подготовкой 

учителя, придавали этому огромное значение. Наглядным примером тому является 

нижеприведенные мысли Гейдара Алиева: «Будущий прогресс общества во многом 

зависит от того, чему и как учить сегодня нашей молодежи». В этом аспекте очень важно 

определить, исследовать и систематизировать ведущие качества модели учителя.   

В «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской 

республике», принятой в 2013 году, по этому поводу отмечено: «Фактор учителя играет 

решающую роль в изучении и развитии обучающегося, в процессе мониторинга 

достижений. Знание и компетентность обучающегося, формирование его как личности 

во многом зависит от академических умений, опыта преподавания и профессионального 
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уровня. Между этими качествами учителя и достижениями обучающихся существует 

тесная коррекция.    

        В высших педагогических университетах подготовка учителя объединяет в себя ряд 

факторов: 

        - обеспечение личностно-ориентированности в содержании образования; 

        - усвоить умения применения инновационных методов и новых технологий 

обучения; 

        - дифференциация обучения; 

        - постоянное стремление везде и всюду к возвышению авторитета учителя. 

Учительским кадрам, выпускникам высших педагогических учебных заведений, с 

точки зрения профессиональных качеств и профессиональных компетенций следует 

знать законы, формы и методы логического мышления, быть готовыми реализацию 

межпредметных интеграций, решить имеющиеся противоречия и вести исследования 

различного содержания. 

На современном этапе новая система образования в подготовке учителя 

встречается определенными нижеследующими проблемами: 

        - снижение социального статуса учителя; 

        - совершенствование механизма повышения качества подготовки учителя; 

        - снижение в последние годы профессиональной культуры учителя. 

Наконец, сегодня в подготовке педагогических кадров организация учебно- 

воспитательного процесса в соответствие с современными требованиями должна 

ориентироваться на устранение имеющихся недостатков. 

Ключевые слова: система образования, подготовка учителя, инновация, 

дифференциация, современный учитель 
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HEINRICH BÖLL’ÜN “ADEMOĞLU NEREDEYDİN” ADLI ROMANINDA 

EPİZOTLARIN KURGUSAL ROLÜ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zennube ŞAHİN YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Henrich Böll, sadece Alman yazınında değil neredeyse Dünya yazınında da savaşı 

oldukça vurgulu işleyen yazarlar arasında yer alır. İktidarın, zorbalığın ve suçun portresini 

güçlü bir şekilde çizen Böll, bu bağlamda döneme damgasına vuran bir yazar olarak birçok 

ödüle layık görülür. O, savaşı bizzat yaşayan bir yazar olarak savaşı ve savaş sonrası Alman 

toplumunu faşizm gerçekliği ile yapıtlarında yansıtır. Böll, hem bir vatandaş hem de yazar 

olarak yaşanılanlara karşı duyarlılığını hep korur ve insanları bilinçlendirme çabasını yaşamı 

boyunca hiç kaybetmez. Yazar, siyasi ortamı iktidarın insanlar üzerindeki rolü ile farklı yazın 

türlerinde somutlaştırır.  

Faşizmin neden olduğu yıkımı ayrıntılı bir biçimde yapıtlarında ele alan Böll, kendisini 

bu toplumsal gerçekliği yansıtmaya adar. İnsan haklarının hiçe sayıldığı nasyonal sosyalist 

ideolojide insanların değersizleştirilmesini ve yok edilmesini göz önüne serer. Böll, “Ademoğlu 

Neredeydin?” adlı romanında da diğer yapıtlarına benzer bir kurgu dünyası ile karşımıza çıkar. 

Romanı epizotlar halinde kaleme alan Böll, her epizotta farklı bir bakış açısıyla farklı bir 

konuya değinir. Ancak bu epizotların, yan olayların toplamında savaşın acımasız yüzü 

anlatıcının oldukça detaylı ve duygu yüklü anlatımı ile ortaya çıkar. “Ademoğlu Neredeydin?” 

adlı roman, farklı epizotları ile Böll’ün kurgu dünyasına ve roman konzeptine tanık eder okuru.  

Anahtar Kelimeler: Epizotlar – Yan Olaylar, Bakış Açısı, Nasyonal Sosyalist İdeoloji 
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O‘ZBEK ADABIYOTIDA DAVR JAROHATLARI TASVIRI 

 

Tavaldiyeva Gulbaxar Nishanovna 

filologiya fanlari nomzodi, dotsent. 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

 

 

XULOSA 

O‘tgan asrning 80-yillari yarmidan boshlab Istiqlol g‘oyalari o‘zbek milliy adabiyotida 

yetakchi o‘ringa ko‘tarila boshladi. Buni yozuvchi Shukur Xolmirzayev ijodi orqali kuzatish 

mumkin. 

Adib sho‘ro tuzumi inqirozga yuz tutgan bir paytda o‘tgan kunlarga nazar tashlab, fojiali 

davr jarohatlarini «Ko‘k dengiz» hikoyasi qahramoni timsolida ko‘rsatgan va bu holatni o‘zbek 

xalqi ham o‘z boshidan kechirganini tasvirlagan.   

Asarda sobiq sho‘ro imperiyasining siyosati, zulm-zo‘ravonligi oqibatlari turkiy millat 

vakillari taqdirida fojiali iz qoldirgani maqolada tahlil etiladi. Asar qahramoni oltoylik muallim 

Ivan Ivanovich, asli ismi Umrzoqning hayoti, taqdiri fojiadan iborat. U 60-yillarda ruslashtirish 

siyosati avj olgan vaqtda yerli xalq maktablaridagi darslar o‘ris tiliga ko‘chirilishiga qarshi 

chiqadi va millatchilikda ayblanib qamaladi. Qamoqdan qaytgach, o‘z oilasi bilan yashashdan 

mahrum bo‘lib, shahar chetida farroshlik qiladi, isqirt yerto‘lada yashab, ichkilikka berilib 

ketadi. 

Umrzoq sho‘ro tuzumi siyosati sababli fojiaga uchragan bo‘lsa-da, talangan ona yurti, 

millat sifatida tugab borayotgan xalqi uchun jon-tani bilan qayg‘uradi, tabiatga yetkazilayotgan 

zarardan kuyinadi, inson hayotini tabiat bilan uyg‘unlikda bo‘lmog‘i lozimligini tushunadi va 

bunga intiladi. Umrzoq intilgan ko‘k rang – ozodlik, mustaqillik ramzidir. Suv esa tiriklik, 

hayot manbayi, baliq esa unda erkin yashayotgan xalq, dengiz - Vatandir. Hikoyaga epigraf 

qilib: «-Neding ne tatu? -Suu tatu», degan oltoy maqoli keltiriladiki, bu turkiy xalqlarda suv 

ilohiy qudratga ega ekanligiga ishoradir.     

Sho‘ro saltanati xalqlar do‘stligi niqobi ostida kuchli ruslashtirish siyosatini, demakki, 

bosqinchilik muddaosini olib borgan. «Ko‘k dengiz» hikoyasi qahramoni o‘sha siyosat qurboni. 

Uning  ismi ham tili, hayoti singari qorishiq – Umrzak Ivan Ivanovich. Asarda rus 

bosqinchiligining mohiyati, fojiali oqibati, davr jarohatlari badiiy talqin etilgan.  
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Yozuvchi ushbu hikoyasiga faqat oltoy yoki o‘zbeklarning emas, balki Sovet Ittifoqi deb 

atalgan sho‘rolar mamlakatidagi ko‘pdan ko‘p xalqlarning XX asr nihoyasidagi milliy dardini 

singdira olgan. Asar XX asr adog‘idagi o‘zbek hikoyachiligining eng yorqin namunalaridan 

biridir.   

Maqolada yozuvchining shu kabi boshqa hikoyalari ham tahlil etiladi. 

Kalit so‘zlar: ruslashtirish, turkiy xalqlar, shaxs fojiasi  

 

1 Familiya, ismi, otasining ismi Tavaldiyeva Gulbaxar Nishanovna 

2 Ilmiy daraja, unvoni Filologiya fanlari nomzodi, dotsent 

3 Lavozimi “Tillar” kafedrasi mudiri 

4 Tashkilotning to‘liq nomi Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

5 Mamlakat, region, shahar O‘zbekiston, Toshkent 

6 Tashkilot manzili 100011, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, 

A.Navoiy ko‘chasi, 32 

7 telefon +99 890 944 81 64 

8 E-mail gulbahor_tavaldiyeva@mail.ru 

9 Maqola (ma’ruza) nomi O‘zbek adabiyotida davr jarohatlari tasviri 

10 Hammualliflar  

11 Mehmonxonani band qilish 

zarurati (Ha/yo‘q) 

Ha 
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QUASI-KONVEKS FONKSİYONLAR İÇİN İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİN BAZI 

YENİLEMELERİ 

 

Kerim BEKAR  

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Bilindiği gibi konveks kümeler ve konveks fonksiyonlar teorisi hem uygulamalı 

matematik hem de diğer bilim dallarında önemli rol oynamaktadır. Özellikle; matematik, fizik, 

kimya, mühendislik, ekonomi, optimizasyon teorisi ve güzel sanatlar gibi bilim dallarında 

konvekslik ve çeşitlerine rastlamak mümkündür. Geçmişten günümüze kadar konvekslik, 

konvekslik çeşitleri ve bunlarla bağlantılı olarak eşitsizlikler üzerine çok sayıda makale ve 

kitaplar yazılmış ve yazılmaya da devam edecektir. Eşitsizlikler, her zaman bilim adamlarının 

ilgisini çeken önemli bir konu olmuştur. Eşitsizlikler üzerine çalışmalar yapan araştırmacıların 

en önemli arayışlarından birisi daima en iyi yaklaşımı veren eşitsizliği elde etmektir. 

Eşitsizlikler konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalarda en çok kullanılan integral eşitsizler, 

Hölder integral eşitsizliği ve power-mean integral eşitsizliğidir. Ancak yakın zamanda İmdat 

İşcan’ın ispatladığı ve literatürde Hölder-İşcan integral eşitsizliği olarak bilinen eşitsizlik 

sayesinde daha iyi yaklaşım veren sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. İntegral eşitsizliklerin 

en önemlilerinden birisi de çeşitli konveks fonksiyon sınıfları için elde edilen Hermite-

Hadamard tipli integral eşitsizliklerdir. 

Alomari, Darus ve Dragomir tarafından yapılmış olan makalede, türevlenebilir 

fonksiyonlar sınıfı için bir özdeşlik yardımı ve Hölder integral eşitsizliği yardımı ile quasi 

konveks fonksiyonlar sınıfı için sol taraflı Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikleri elde etmiştir. 

Biz ise makalemizde, Alomari, Darus ve Dragomir’in göz önüne aldığı özdeşliğe Hölder-İşcan 

integral eşitsizliğini uygulayarak türevlerinin mutlak değerlerinin belirli kuvvetleri quasi-

konveks olan fonksiyonlar için daha iyi bir yaklaşım veren eşitsizliği elde ettik ve elde ettiğimiz 

eşitsizliğin Hölder integral eşitsizliği ile elde edilenden daha iyi bir yaklaşım verdiğini 

ispatladık. Ayrıca, çalışmamızda; midpoint formülü ve trapezoid formülü ile birlikte aritmetik 

ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, logaritmik ortalama, p-logaritmik ortalama 

ve identrik ortalamaların yer aldığı bazı uygulamalar verilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Konveks fonksiyon, quasi-konveks fonksiyon, Hölder-İşcan 

integral eşitsizliği 
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ALBINO FARELERDE AKUT VANADYUM (V) MARUZİYETİNİN GENOTOKSİK 

ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Oksal MACAR 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Tuğçe MACAR 

Giresun Üniversitesi  

 

ÖZET 

Vanadyum (V) doğada serbest bir element olarak nadiren bulunur. Ancak manyetit, 

vanadinit, karnotit ve patronit dahil yaklaşık 65 farklı mineralin yapısında yer almaktadır. V 

orta sertlikte ve çelik mavisi renginde bir metaldir. Az bilinen bir metal olmasına rağmen, 

dövülebilir, sünek ve korozyona dayanıklı yapısı nedeniyle imalat endüstrisinde oldukça değerli 

bir metaldir. V insan diyeti için gerekli olan bir iz elementtir. Karabuğday, soya fasulyesi, 

zeytinyağı, ayçiçeği yağı, elma ve yumurta gibi çeşitli gıdalarda bulunmakta ve bu yolla vücuda 

alınmaktadır. Fakat bu miktar sadece 0.01 mg kadardır. V alımın çok yüksek olması 

durumlarda, insan sağlığı üzerine çok sayıda olumsuz etkiye sahip olabilir. Bu etkiler arasında 

göz, burun, boğaz ve akciğer tahrişi, bronşit, zatürre, pulmoner ödem ve sistemik zehirlenmeler 

sayılabilir. Bu çalışmada, V genotoksik etkileri Swiss albino farelerde araştırılmıştır. Yanak 

mukoza epitel, eritrosit ve lökosit hücrelerindeki mikronukleus (MN) ile kemik iliği 

hücrelerindeki kromozomal hasar sayıları genotoksisitenin indikatörleri olarak kullanılmıştır. 

Deney materyali olarak toplam 36 adet Swiss albino fare kullanılmış, hayvanlar rastgele 6’şarlı 

4 gruba ayrılmıştır (1 kontrol / 3 uygulama). Kontrol grubundakiler çeşme suyu, uygulama 

grubundakiler ise V’nin 25, 50 ve 75 mg/kg c.a dozlarına, ardışık 15 gün süresince, oral yolla 

maruz bırakılmışlardır. Süre sonunda, rutin preparasyon teknikleri uygulanarak kan ve yanak 

mukoza epitel dokuları elde edilmiş ve sitogenetik analizler için hazır hale getirilmiştir. 

Sonuçta, V uygulamasının doza bağlı olarak, yanak mukozası epitel, eritrosit ve lökosit 
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hücrelerinin tamamında MN oluşumuna ve sayısında artışa neden olduğu, bu artışların ise 

istatistiksel bakımdan önemli olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Araştırılan üç hücre tipi 

içerisinde en fazla MN oluşumu ise lökosit hücrelerinde gözlenmiştir. Ayrıca, mikroskobik 

gözlemler sonucunda, V’nin kemik iliği hücrelerinde kromatit kırığı, fragment, disentrik ve 

ring kromozom ile gap oluşumunu teşvik ettiği belirlenmiştir. Sonuçta, günlük diyetimizde iz 

miktarlarda mutlaka ihtiyaç duyulan V elementine yüksek miktarlarda maruz kalmanın 

genotoksisiteye neden olabileceği, MN ve kromozomal hasar testlerinin ise bu toksisitenin 

etkilerin gözlenmesinde kullanışlı birer indikatör olduğunu göstermiştir.       

Anahtar Kelimeler: Swiss albino fare, vanadyum, mikronukleus, kromozomal hasar 
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SOME REFIREMENTS OF CONVEX INEQUALITY VIA HÖLDER-İŞCAN 

INEQUALITY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL  

Ordu University 

Yeter ERDAŞ 

Ordu University 

Dilan YARDİMCİEL 

Ordu University 

 

ABSTRACT 

One of the most important inequalities of analysis is Hölder’s inequality. It contributes 

wide area of pure and applied mathematics and plays a key role in resolving many problems in 

social science and cultural science as well natural science. Hölder’s inequality has been 

extensively explored and tested to a new situation by a number of scientists. Many 

generalizations and refinements for Hölder’s inequality have been obtained so far. 

İşcan [1] obtained some new refinements for integral and sum forms of Hölder inequality. 

And then many existing inequalities related to the Hölder inequality can be improved via 

obtained new inequalities, finally he showed this in an application. 

Kadakal, İşcan, and Bekar [2] improved power-mean integral inequality, which provides 

a better approach than power-mean integral inequality. Using Hölder-İşcan integral inequality 

and improved power-mean integral inequality, some inequalities of Hadamard.s type for 

functions whose derivatives in absolute value at certain power is quasi-convex was given. In 

addition, the results obtained was compared with the previous ones. Then, they showed that the 

results obtained together with identity are better than those previously obtained. 

Kavurmacı, Avcı and Özdemir [3] gave some new inequalities of the Hermite-Hadamard 

type inequalities for functions whose modulus of the derivatives are convex and applications 

for special means. Finally, some error estimates for the trapezoidal formula was obtained.  
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In this paper, it is established some new improments of Hermite-Hadamard type integral 

inequalities and improment of mean value inequality for convex inequalities. And then it is it 

is compared with existing literature. 

Keywords: Convex inequality, Hölder-İşcan inequality, Hermite-Hadamard inequality.  
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ALLİUM CEPA L.’DA VANADYUM (V) TOKSİSİTESİNİN FİZYOLOJİK VE 

ANATOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

 

Oksal MACAR 

Giresun Üniversitesi  

Tuğçe MACAR 

Giresun Üniversitesi  

Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Vanadyum (V), dünyada en bol bulunan elementlerden biridir. İnsan ve bitkiler başta 

olmak üzere canlıların birçoğunda bulunmaktadır. Fakat insanların ihtiyaç duyduğu günlük 

miktar çok azdır (0.01 mg). Vücutta enzim fonksiyonları, hücresel büyüme ve sinyal iletiminde 

görev almaktadır. İhtiyaç duyulandan fazla miktarlarda alınması halinde ise kronik 

zehirlenmelere, solunum yolu iritasyonuna, pnömoniye, konjonktiviteye ve anemiye sebep 

olabilmektedir. Ayrıca göz, burun ve boğazda tahrişlere, solunum bozuklukları, felç, karaciğer 

ve böbrek hasarlarına yol açabilmektedir. Bu çalışmada, V toksisitesinin Allium cepa L. 

bulblarında sebep olduğu fizyolojik ve anatomik değişimler araştırılmıştır. Ağırlık artışı, 

çimlenme yüzdesi ve kök uzunluğu toksisitenin fizyolojik indikatörleri, kök uçlarından alınan 

enine kesitlerin araştırma mikroskobunda incelenmesi sonucunda gözlenen değişimler ise 

toksisitenin anatomik indikatörleri olarak kullanılmıştır. Test materyali olarak Giresun ilinde 

faaliyet gösteren ticari bir marketten temin edilen A. cepa (2n=16) bulbları kullanılmıştır. 

Bulblar toplam 4 gruba (1 kontrol / 3 uygulama) ayrılmıştır. Kontrol grubundaki bulblar çeşme 

suyu, uygulama grubundaki bulblar ise V’nin 25, 50 ve 100 µg/L dozlarıyla, oda sıcaklığında, 

72 saat süresince çimlendirilmişlerdir. Süre sonunda, çimlenen tohumların kök uzunlukları 

milimetrik cetvel ve ağırlık artışları ise hassas terazi yardımıyla ölçülmüştür. Kök uçlarından 

alınan kesitler metilen mavisi ile boyanarak, araştırma mikroskobunda hasar tespitleri 

yapılmıştır. Sonuçta, V uygulanan gruplarda, V’nin artan dozuna bağlı olarak ağırlık, çimlenme 

yüzdesi ve kök uzunluğunun azaldığı, bu azalmanın ise “One–way ANOVA” ve Duncan 
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testlerinin sonuçlarına göre anlamlı (p<0.05) olduğu belirlenmiştir. Mikroskobik incelemeler, 

V’nin A. cepa kök ucu meristematik hücrelerinin nukleus hacminde artışa, hücre çekirdeğinin 

yassılaşmasına, mikronukleus oluşumuna, korteks hücre çeperlerinde kalınlaşmaya ve 

epidermis hücre deformasyonuna sebep olarak, anatomik yapıdaki değişimleri teşvik ettiğini 

göstermiştir. Sonuç olarak, günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ürünün yapısında 

bulunan V elementinin belirli bir konsantrasyon düzeyine ulaştığında toksisiteye sebep olduğu, 

A. cepa test materyalinin ise bu toksisitenin gözlenmesinde oldukça kullanışlı bir biyo-indikatör 

olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Allium cepa L., vanadyum, fizyoloji, anatomik hasar 
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YARI ERİMİŞ TUZ BULAMAÇLARINDA ŞIRNAK ASFALTİT ŞLAMININ 

MİKRODALGA PİROLİZİ 

 

Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

ÖZET 

Mikrodalga radyasyonu mineral kristallerinde içsel sürtünmeyle enerji artışı sağlar, 

böylece malzeme gövdesi radyasyon geçişine kısmen izin verir ve bu nedenle mekanik titreşim 

gerilimi ile termal kütle ısısını arttırır. Bu süreçte, mineral kristalleri, geçirgenlik ve içeriklerine 

göre termal çatlaklar üretebilir. Bu teknolojilerle, mikrodalga fırınları farklı process 

yöntemlerinde yaygın olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, mikrodalga enerjisinin etkisi 

reaktörde tuz içeriğinin erimesini sağlamaktadır. Bu işlem sırasında fırın içerisinde bulunan 

tuzların erime özelliği ile piroliz ağırlık değişimi ve piroliz süresi için bir tür bitüm kömürü 

Şırnak asfaltit şlamı incelenmiştir. Bu çalışmada, erimiş tuz bulamaçta toksik yayılan sıvı ve 

gaz içerikler de farklı tuzlar ve alkali atık maddeler ile tutulması ve bu sorbent maddelerin 

miktarları ve içerikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, mikrodalga enerjisinin 200 m altındaki 

daha ince tane boyutlarında piroliz ürünleri üzerinde önemli bir pozitif etkisi olduğu 

gözlenmiştir. Sonuç olarak,% 62.1'lik bir oranda kükürt giderimi mikrodalga işlemiyle 

sağlanmıştır. Yağ numuneleri 200 mikronun altındaki fraksiyonlarda daha yüksek oranda 

toplanmıştır. Tuz içeriği, erimiş tuz olarak mikrodalga piroliz de değerlendirilmiş ve % 98.7'lik 

bir oranla ile geri kazanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: mikrodalga radyasyon, piroliz, Şırnak asfaltiti, yarı erimiş tuz, 

bulamaç 
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PALYGORSKITE/CAPRIC ACID-MYRISTIC ACID EUTECTIC MIXTURE AS 

SHAPE-STABILIZED COMPOSITE PCM FOR THERMAL ENERGY STORAGE 

 

Prof. Dr. Ahmet SARI 

Karadeniz Technical University  

Mohammed OUIKHALFAN 

Cadi Ayyad University  

 

ABSTRACT 

By storing renewable energy sources in thermal form, the balance between energy 

demand and supply can be maintained and energy needs can be met at the desired time interval. 

Significant economic and environmental benefits can be achieved via thermal energy storage 

technique based on usage of phase change material (PCM). Fatty acids are well known as PCMs 

in many TES applications due to their many good thermal-physical properties. However, the 

leakage issue is the most problem encountered during their heating process utilization. In this 

context, this study is to characterize the thermal energy storage (TES) properties of PAL/apric 

acid (CA)-Myristic acid (MA) eutectic mixture as shape-stabilized composite material for solar 

passive TES purposes in buildings. The prepared CA-MA eutectic mixture was impregnated 

with PAL in different ratios by vacuum impregnation. Morphological, chemical and thermal 

characterizations of the produced shape-stabilized composite PCM were conducted by SEM, 

FT-IR, DSC and TG analysis techniques. Optimum CA-MA absorption ratio was determined 

to be 45.0 WT% without observing any molten leak. The DSC measurements showed that the 

melting temperature of PAL/(CA-MA) composite PCM was measured at 21.78 ° C and 46.73 

J/g TES capacity. The TG analysis results revealed that the PAL/(CA-MA) composite had good 

thermal stability. A thermal cycling test with 500 heating / cooling cycles also showed good 

TES reliability and chemical stability. Based on all the results, it was concluded that the 

PAL/(CA-MA) composites can be used as an effective composite TES material to reduce 

energy consumption in buildings due to climatic conditions. 

Key words: Palygorskite, capric acid, myristic acid, Composite PCM, Thermal energy 

storage, Thermal stability, Thermal reliability, Building.  
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FLY ASH BASED-THERMAL ENERGY STORAGE MATERIAL FOR BUILDING 

APPLICATIONS 

 

Prof. Dr. Ahmet SARI 

Karadeniz Technical University  

Mohammed OUIKHALFAN 

Cadi Ayyad University  

Gökhan HEKİMOĞLU 

Karadeniz Technical University 

ABSTRACT 

In recent years, many efforts are made to increase storage capacity by reducing volume 

of thermal energy storage systems. Phase change material (PCM) is key element of as latent 

heat thermal energy storage (LHTES) technology. As can be understood from its name, these 

materials can store and release a certain amount of thermal energy when they exhibit phase 

change behavior at a certain temperature. PCMs provide much higher energy storage density 

and the heat is stored and released at an almost constant temperature. For advanced building 

materials, fatty acids are good PCMs due to their good LHTES characteristics. All these useful 

characteristic properties make them suitable PCMs for building technology. However, the 

leakage difficulty of fatty acids is still major challenges that limit their utility prospective. To 

solve this problem they have been incorporated with suitable construction materials. In this 

regard, this study is to characterize the LHTES properties of FA/bio-based fatty acid eutectic 

mixture (B-bFAEM) as shape-stabilized composite material for solar passive TES purposes in 

buildings. The prepared B-bFAEM was impregnated with FA in different ratios by vacuum 

impregnation. Morphological, chemical and thermal characterizations of the produced shape-

stabilized composite PCM were conducted by SEM, FT-IR and DSC analysis techniques. 

Optimum B-bFAEM absorption ratio was determined to be 40 wt% without observing any 

molten leak. The DSC measurements showed that the melting temperature of FA/(B-bFAEM) 

composite PCM was measured at 33.83 °C and 61.34 J/g TES capacity. These values indicated 

that the prepared FA/(B-bFAEM) composite PCM has good HVAC potential. 

Key words: Flay ash, B-bFAEM, Composite PCM, Thermal energy storage, Building 
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SİNEMA VE TİYATROLARIN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 

İNCELENMESİ 

 

Arş. Gör. Ertuğrul AYYILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Aslıhan YILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Alev Taşkın GÜMÜŞ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Belirli bir düzen içerisinde yaşayan insanlar, farklı çevrelerle etkileşim kurarak sosyal ve 

kültürel yönden gelişmek, monotonluktan uzaklaşmak ve bunlar gibi daha pek çok nedenden 

dolayı kendilerini iyi hissedecekleri farklı aktivitelere yönelirler. Bu aktiviteler spor, hobi ve 

sanat gibi ana başlıklar altında toplanabilir. Günlük yaşamlarının getirdiği stresten, 

yorgunluktan sıyrılma çabasındaki insanların sıklıkla tercih ettiği bu aktivitelerden ikisi sinema 

ve tiyatrodur. Toplumların kültürlerinin tarihsel gelişiminde, kültürel değerlerin nesilden nesile 

aktarılmasında büyük rol oynayan tiyatro yüzyıllardır ülkemizde farklı şekillerde icra 

edilmektedir ve toplumumuzun bir kısmının büyük ilgi kaynağıdır. Sinema ise teknolojik 

gelişmeler ile birlikte kendi içerisinde sürekli gelişmektedir ve bu yönüyle yediden yetmişe 

herkes için büyük bir eğlence kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizde de buna paralel olarak seksen 

bir şehirde 2692 sinema salonu insanları filmlerle buluştururken, 783 tiyatro salonu ile de 

izleyici tiyatro seyredebilmektedir. 

Yapılan bu çalışma kapsamında otuz büyükşehirdeki sinema ve tiyatrolarının etkinliği 

incelenmiştir. Bu amaçla etkinlik ölçümünde sıkça başvurulan yöntemlerden biri olan Veri 

Zarflama Analizi (VZA) tercih edilmiştir. VZA’da kısaca matematiksel programlama teknikleri 

yardımıyla çok sayıda benzer girdiler ve çıktılar kullanılarak karar verme birimlerinin 

etkinlikleri değerlendirilir. Çalışmada karar verme birimleri olarak büyükşehirler belirlenmiştir. 

Bu çalışmada büyükşehirlerin etkinlikleri belirlenirken girdi parametreleri olarak sinema salonu 
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sayısı, sinema için koltuk sayısı, tiyatro sayısı ve tiyatro için koltuk sayısı tercih edilmiştir. Çıktı 

olarak ise tiyatro eseri sayısı, tiyatro gösterisi sayısı, tiyatro seyircisi sayısı, sinemada gösterilen 

film sayısı ve sinemaya giden seyirci sayısı tercih edilmiştir. Büyükşehirlerin ellerindeki 

potansiyel girdiyi kullanarak maksimum eser sergilemeyi ve maksimum seyirciye ulaşmayı 

amaçlamalarından dolayı VZA için uygun model çıktı yönlü olarak seçilmiştir.  

Büyükşehirlerin toplam etkinlik sonuçları (performans değerlendirmeleri) CCR modeli 

kullanılarak belirlenmiş, devamında ise BCC modeli ile bileşenlerine ayrılmıştır. Her iki 

aşamada da çıktı yönlü modeller tercih edilmiştir. Otuz büyükşehrin teknik etkinlik sonuçları 

BCC modeli vasıtasıyla hesaplanmış, ölçek etkinlik sonuçları ise toplam etkinlik sonuçlarının 

teknik etkinlik sonuçlarına oranlaması ile elde edilmiştir. On altı şehir etkin çıkarken, on dört 

şehrin ise etkin olmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda büyükşehirlerin 

performansları değerlendirilerek, geliştirilmeye açık yönlerin geliştirilmesi ya da problemli 

kısımların düzeltilmesi anlamında yöneticilere etkinliklerini arttıracak aksiyonları 

gösterebilmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : sinema, tiyatro, etkinlik, veri zarflama analizi 
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A COMPUTATIONAL STUDY ON AN AIRFOIL SECTION WITH FLAP 

 

İbrahim Halil GÜZELBEY  

Gaziantep University 

Yüksel ERASLAN 

Gaziantep University 

 

ABSTRACT 

Lift-enhancement devices have an importance on providing desired performance 

conditions at different flight phases of aircrafts. These devices have two main purposes, which 

are changing the camber of the airfoil and delaying the flow separation on wing surface. Thus, 

they are able to provide an aircraft to operate at lower airspeeds and have a shorter runway, 

provide improved glide ratio (L/D), increase drag during landing and reduce the angle of attack 

near maximum lift. Therefore, lift-enhancement devices need to have taken into consideration 

carefully during an aircraft design process. They have divided into two groups as active and 

passive with respect to their additional energy requirement during their operations. Two 

dimension point of view, there are so many different lift-enhancement devices, which can be 

located at leading edge or trailing edge of airfoils. Plain flap is one of these devices and it is a 

simple high-lift surface able to rotate at the trailing edge of the airfoil. Thanks to this device, 

the lift coefficient of the airfoil geometry can increased with an increase in camber.  In this 

study, with the aim of investigating the effects of a plain flap on an airfoil, a computational 

study has performed in terms of aerodynamic performance. The airfoil has analyzed at different 

flap angles at a low Reynolds Number (lower than 5x105) on a GNU general public licensed 

computer program. The results of each design has compared in terms of the aerodynamic 

parameters, which are drag coefficient, lift coefficient and pitching moment coefficient. 

Key Words: Aircraft wing, airfoil, plain flap 
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TÜRK ETNOSU VE DİLLERİ BARESINDE TARİHİ GERÇEKLERİ ARAŞTIRMA 

ZARURETI 

 

Yegane KAHRAMANOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

 

ÖZET  

Türkler, dünyanın en eski insanları,  Türk kültürü, insanlık uygarlığının başlangıcı olsa 

da, son yıllara kadar yapılan araştırmaların  çoğunluğunda Türkdilli halkların,  o sıradan da, 

Azerbaycan türklerinin tarihi düzgün araştırılmamış, birçok gerçekler ya amaçlı, ya da 

bilınmeden karıştırılmış, hatta sahtekarlığa uğratılmıştır. Türkdilli halklara,  o sıradan da, 

Azerbaycan baresinde tarihsel malzemenin çeşitli nedenlerle imha edilmesi tarihimize ait 

detaylı ve objektif bilgileri ortadan kaldırmışlardır Bu araştırmaların en büyük 

dezavantajlarından biri de bu ki, son yıllara kadar Türklerin anavatanı yalnızca Altay'lara 

bağlanmış olması gerçeğine dokunulmamış, aksine Türkler  Azerbaycan’da göçmen, 

Türkleşmiş halk olarak düşünülmüş, Türklerin tarihinin yalnızca Hun döneminden başlaması, 

o devire kadar ise, Ural-Altay birliğine dahil olduğu  gösterilmiştir. Bununla birlikte arada çok 

fazla zaman vardır ki, bu aşamayı araştırma dışında bırakmak doğru değildir. Konuyu Rus 

şovenizminin özel bir politikası olarak değerlendirirken açık gözükür ki, bu tarihi sahtalama  

sadece Azerbaycan Türklerine değil, aynı zamanda tüm Türk halklarına da yönelik amaçlı 

karaktere sahiptir. Bu yüzden Başkır, Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen vb. halkların tarih 

kitablarına da böyle sahte fikirler yol bulmuş, Sümer, Kuti, Lullubi, Gugar, Kas, Manna, 

Maday, Massaget, Kaspi, Alban, İşkuz, Sak, Sarmat, Kemer vb. Türk kökenli  etnosların tarih 

içerisindeki rolü düzgün araştırılmamıştır. G.Geybullayev doğru olarak gösteriyor ki, İskitler, 

Masagetler, Sakalar, Kuşanlar, Sarmatlar ve Eftalitler (beyaz Hunlar) İran kökenli bilmekle, 

Orta Asya ve Kazakistan'ın şimdiki Türk halklarını Türkleşmiş iranlılar gibi düşünmekle Rus 

araştırmacıları tarafından tarih ilmi ecayip hale salınmış, Türklerin insanlık tarihindeki rolün 

bir hiçe düşürülmüştür.  Kuşkusuz, herhangi bir Türk halkının etnik tarihinin doğru bir şekilde 

araştırılmaması, genellikle Türk etniklerinin eski tarihini ve dilini öğrenilmüsi sorunlarında da 

derin problemlerin derinleşmesine neden olmuştur. Ön Asiyada doğulub buradan dünyanın en 

çeşitli ülkelerine, o sıradan da Avroaziyaya yayılan Türklerin bu döneme ait ilkin tarihini 

araştırmak için yeterince Antropolojik, Arkeolojik, Mitolojik ve Dicilik bilgileri olmasına 
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rağmen, Altay teorisinin sanki Türklerin anavatanının Orta Asya olması ile ilgili öne sürdüğü 

sözde ilkelerinin açıklanması ve kanıtlanması için gerekli somut arkeolojik kültüre dayanan 

herhangi bir ocağın bulunması imkansızlaşmıştır. Sadece Gobustan ve Gemikaya anıtlarının 

araştırılması, kanıtlıyor ki, Azerbaycan Türklerin anavatanı olmasıyla beraber hem de  

dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri, hatta birincisidir. Azerbaycan topraklarında 

keşfedilen arkeolojik, antropolojik ve dilsel gerçekler bir kez daha kanıtlıyor ki, bu arazinin 

etnogenetik terkibi Türkdilli etnos esasında oluşmüşdur. 

Anahtar Kelimeler: Türk etnosları, Türk dilleri, Hunlar. Arkeolojik 
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AZERBAYCAN'IN BAZI TOPONİMLERİ  

 

Dk. Aynure ELİYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

ÖZET 

Azerbaycan toplumunun yapısında anadili Türkçe olan topluluklar ön plandadır. Buna 

bağlı olarak toponimlerin (yeradlarının) kökeninin bilimsel açıklaması, toplumumuzun tarihi 

geçmişine ait önemli bilgileri açığa çıkarır. Bu yüzden, bugün için her bir yeradı bilimcisi  

araştırdığı coğrafi adların, özellikle de kadim Türk kökenli yer adlarının kökenbilimsel tarihi 

mensubiyetinin ve yapısının öğrenilmesine önem verilmelidir.   

Fuzuli şehrinde yaşayan Kazak yer adlarının araştırılması özellikle ilgi çekicidir. Şehrin 

kadim çağlardan başlayarak Azerbaycan halkının gelişim sürecinde varolmuş, Türk tayfalarının 

yaşam bölgesi olmuştur. Bu yüzden de bu bölgedeki yer adlarının esasını anadilimize ait yer 

adları oluşturmaktadır. Kazaklar coğrafi adı da Türkçe kökenli yer adlarına dahildir.  

Kazaklar köyü, Fuzuli şehrinin kadim meskenlerinden biridir. Bu köy, şehir 

merkezinden 35 km. güneyde Araz Irmağı'nın solunda İran İslam Cumhuriyeti'yle sınırda bir 

obada yer almaktadır. 

İşin özünde yer adı, Kıpçak kökenli Kazak etnik adını yansıtır. 1736'da egemenlik kuran 

Nadir Şah Afşar, onun hakimiyete gelmesine itiraz eden toplulukları Horasan'a sürgün ettirdi. 

Kazak ve Borçalı'yı ise Gürcü Kartli egemenliğine bıraktı. Kartli hakimiyetinin zulmüne 

dayanamayan Kazakların bir kısmı XVIII. yüzyıldaki siyasi olaylarla ilişkili olarak, Karabağ'a 

(Berde'ye, Göranboy'a, Fuzuli'ye) göç edip orada yerleştiler. Bu dönemde gelen Kazak 

toplumunun bir kısmı da Araz Irmağı'nın kıyısına, günümüzdeki Kazaklar köyüne göç ettiler. 

O günden bu yana da bu köy Kazaklar olarak bilinmektedir.  

Kazak toplumu erken ortaçağda Kuzey Kafkaslarda, Kuban çöllerinde Deşt-i Kıpçak 

diye bilinen yerde yaşamışlardır. XI-XII. yüzyıllarda Gürcü çarlarının askeri güç olarak 

kullanma amacıyla Kuzey Kafkaslardan Doğu Gürcistan'a kitlesel suretle Kıpçak aileleri zorla 

göç ettirdikleri malumdur. Kazaklar, Kazak şehri topraklarında 1072-1089. yıllarda Gürcü çarı 

II. Geork döneminde yerleşmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Toponimler, Kazak, Kazaklar köyü, Deşt-i Kıpçak 
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ALLİUM CEPA L.’DA METİLPARABEN’İN LİPİD PEROKSİDASYONU VE 

ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Deniz KURT 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Metilparaben, p-hidroksibenzoik asidin bir metil esteri olup, uçucu olmayan bir bileşiktir. 

Gıdalarda, ilaçlarda ve kozmetik ürünlerin tamamına yakınında koruyucu amaçlı 

antimikrobiyal madde olarak kullanılmaktadır. Fakat son zamanlarda gerçekleştirilen bilimsel 

çalışmalarda, Metilparaben maruziyetinin insanlarda kontakt dermatit ve alerjik reaksiyonlara 

neden olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Metilparaben’in Chenese hamster yumurtalık hücrelerinde 

kromozomal sapmaları arttırdığı da rapor edilmiştir. Bu çalışma, Metilparaben’in 100, 250 ve 

500 mM dozlarının Allium cepa L. kök hücrelerinde meydana getirdiği biyokimyasal 

değişimleri araştırma üzerine odaklanmıştır. Biyokimyasal değişimler; lipid 

peroksidasyonunun temel göstergelerinden bir olan malondialdehit (MDA) düzeyi ile 

antioksidan enzimler olan süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) aktivitelerinin 

ölçülmesiyle belirlenmiştir. Test materyali olarak A. cepa bulbları kullanılmıştır. Eşit 

büyüklükteki bulblar 10’arlı 4 gruba ayrılmıştır (1 kontrol / 3 uygulama). Kontrol grubundaki 

bulblar çeşme suyu, uygulama grubundaki bulblar ise Metilparaben’in üç farklı dozu ile oda 

sıcaklığında, 72 saat süresince çimlendirilmiştir. Süre sonunda, çimlenen soğanlardan kök 

uçları toplanmış, uygulanan rutin preparasyon işlemlerinden sonra biyokimyasal analizler için 

hazır hale getirilerek, MDA düzeyi ile SOD ve KAT aktiviteleri spektrofotometre de 

okunmuştur. Sonuçta, Metilparaben uygulamasının, doz artışına paralel olarak kök MDA 

düzeylerini arttırdığı, bu artışlarında “One-way ANOVA” ve “Duncan” test sonuçlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) olduğu gösterilmiştir. Kök SOD ve KAT aktiviteleri ise 
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Metilparaben’in 100 ve 250 mM dozlarına maruz kalan Grup II ve Grup III’de artış (p<0.05), 

500 mM dozuna maruz kalan Grup IV’de ise azalma eğilimi (p<0.05) göstermiştir. Grup IV’de 

gözlenen düşüşe rağmen, bu gruplardaki SOD ve KAT aktivitelerinin kontrol grubuna göre 

halen yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Sonuç olarak, günlük yaşamımızda kullandığımız, 

başta kişisel bakım ürünleri olmak üzere bir çok ürünün yapısında yer alan Metilparaben’in, 

belirli bir konsantrasyon düzeyine ulaştığında toksik etkiye neden olabileceği, A. cepa test 

materyalinin ise bu etkinin belirlenmesinde güvenilir bir biyo-indikatör, araştırılan MDA, SOD 

ve KAT’ın ise kullanışlı parametreler olduğu gösterilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Metilparaben, malondialdehit, süperoksit dismutaz, katalaz, 

Allium cepa L. 
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ON IMPROVEMENT SOME INEQUALITIES OF HERMITE HADAMARD 

INEQUALITIES FOR FUNCTIONS WHEN A POWER OF THE ABSOLUTE VALUE 

OF THE SECOND DERIVATIVE hAND P-CONVEXITY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL 

Ordu University 

Seren SALAŞ 

Ordu University 

Görkem DALKUN 

Ordu University 

ABSTRACT 

On of the most important inequalities of analysis is Hölder’s inequality. It contributes 

wide area of pure and applied mathematics and plays a key role in resolving many problems in 

social science and cultural science as well natural science. Hölder’s inequality has been 

extensively explored and tested to a new situation by a number of scientists. Many 

generalizations and refinements for Hölder’s inequality have been obtained so far. 

İşcan [1] obtained some new refinements for integral and sum forms of Hölder inequality. 

And then many existing inequalities related to the Hölder inequality can be improved via 

obtained new inequalities, finally he showed this in an application. 

Kadakal et. all [2] improved power-mean integral inequality, which provides a better 

approach than power-mean integral inequality. Using Hölder-İşcan integral inequality and 

improved power-mean integral inequality, some inequalities of Hadamard.s type for functions 

whose derivatives in absolute value at certain power is quasi-convex was given. In addition, the 

results obtained was compared with the previous ones. Then, they showed that the results 

obtained together with identity are better than those previously obtained. 

Barani et. all [3] extended some estimates of the right-hand side of Hermite-Hadamard-

type inequalities for functions whose second derivatives absolute values are P-convex. 

Applications to some special means was considered. 

In this paper, firstly inequality of Hadamard's in terms of h and P-convexity is obtained 

by using Hölder-İşcan inequality and improved power mean inequality. Secondly, some new 
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results are obtained. Thirdly, it is established some new inequalities for functions whose a 

power of the absolute value of second derivatives are h and P-convex. And finally the previous 

results are compared with the new ones. 

Keywords: Hölder-İşcan integral inequality, improved power-mean integral inequality, 

Hermite Hadamard inequality, h and P-convexity 
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SOME IMPROMENTS OF HERMITE-HADAMARD TYPE INTEGRAL 

INEQUALITIES FOR PREINVEX AND LOG-PREINVEX FUNCTIONS BY USING 

HÖLDER-İŞCAN INEQUALITY 
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Ordu University 

Dilan YARDİMCİEL 

Ordu University 
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ABSTRACT 

One of the most important inequalities of analysis is Hölder’s inequality. It contributes 

wide area of pure and applied mathematics and plays a key role in resolving many problems in 

social science and cultural science as well natural science. Hölder’s inequality has been 

extensively explored and tested to a new situation by a number of scientists. Many 

generalizations and refinements for Hölder’s inequality have been obtained so far. 

İşcan [1] obtained some new refinements for integral and sum forms of Hölder inequality. 

And then many existing inequalities related to the Hölder inequality can be improved via 

obtained new inequalities, finally he showed this in an application. 

Kadakal, İşcan, and Bekar [2] improved power-mean integral inequality, which provides 

a better approach than power-mean integral inequality. Using Hölder-İşcan integral inequality 

and improved power-mean integral inequality, some inequalities of Hadamard.s type for 

functions whose derivatives in absolute value at certain power is quasi-convex was given. In 

addition, the results obtained was compared with the previous ones. Then, they showed that the 

results obtained together with identity are better than those previously obtained.  

Sarıkaya, Alp and Bozkurt [3] extended some estimates of the left hand side of a Hermite-

Hadamard type inequality for nonconvex functions whose derivatives absolute values are 

preinvex and log-preinvex. 
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In this paper, it is established some new improments of Hermite-Hadamard type integral 

inequalities for preinvex and log-preinvex functions by using Hölder-İşcan integral inequality 

and improvement of mean value inequality. Afterwards it is compared with existing literature. 

Keywords: Preinvex function, log-preinvex function, Hölder-İşcan inequality, Hermite-

Hadamard inequality. 
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ALLİUM CEPA’DA NİKEL (NiCI2) TOKSİSİTESİNİN NEDEN OLDUĞU 

SİTOGENETİK DEĞİŞİMLER 
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ÖZET 

Nikel (Ni), toprakta ve volkanik tozlarda doğal olarak oluşan çok sert bir metaldir. Bu 

özelliğinden dolayı da, madeni para başta olmak üzere mücevher ve paslanmaz çelik imalatında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca galvanik, renkli seramik ve pil üretiminde de Ni’den 

yararlanılmaktadır. Ni vücuda oral, solunum ve ciltle temas yoluyla girebilmektedir. Yüksek 

dozlarda Ni maruziyeti ise alerjik vakalar ile bağışıklık ve üreme sistemlerinde hasarlara neden 

olabilmektedir. Son yıllarda, Ni’nin hematotoksik, nefrotoksik, immünotoksik, nörotoksik ve 

genotoksik olduğunu yönünde görüşler de ileri sürülmektedir. Hayvanlarda gerçekleştirilen 

bazı çalışmalar ise Ni maruziyetinin DNA’da çeşitli modifikasyonlara yol açtığını rapor 

etmiştir. Bu çalışmada, Allium cepa L. kök ucu hücrelerinde Ni tarafından teşvik edilen 

genotoksisite araştırılmıştır. Mitotik indeks (MI), mikronukleus (MN) ve kromozomal hasar 

sayıları genotoksisitenin indikatörleri olarak kullanılmıştır. Test kimyasalı olarak Nikel II 

Klorür (NiCI2) ve test materyali olarak ise A. cepa bulbları tercih edilmiştir. Bulblar 10’arlı 4 

gruba ayrılmış (1 kontrol / 3 uygulama), kontrol grubundaki bulblar çeşme suyu ve uygulama 

grubundaki bulblar ise NiCI2’nin 0.25, 0.5 ve 1.0 ppm dozlarıyla, oda sıcaklığında, 72 saat 

çimlendirilmişlerdir. Süre sonunda, kök uçları toplanarak, MN ve kromozomal hasar testleri 

yardımıyla sitogenetik analizler için hazır hale getirilmiştir. Sonuçta, NiCI2 maruziyetinin tüm 
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uygulama gruplarının kök ucu hücrelerinde doz artışına paralel olarak, MI değerini azalttığı, 

MN ve kromozomal hasar sayılarını ise arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca “One-way ANOVA” 

ve “Duncan” testlerinin sonuçları, bu artış ve azalışların istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) 

olduğunu da göstermiştir. Sonuç olarak, içinde yaşadığımız çevrede, her an maruziyet riski 

taşıdığımız Ni’nin belirli konsantrasyon düzeylerine ulaşması halinde genotoksik olabileceği, 

A. cepa test materyalinin ise bu etkilerin gözlenmesinde güvenilir bir biyo-indikatör olduğu 

gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nikel, mitotik indeks, mikronukleus, kromozomal hasar, Allium 

cepa L. 
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ÖZET 

Formaldehit, çok düşük konsantrasyonlarda dahi keskin, tahriş edici bir kokuya sahip 

olan renksiz, yüksek derecede toksik ve kanserojen bir gazdır. Temas halinde göz, cilt ve 

solunum yollarında tahribata, bronşlarda daralma ve akciğerlerde sıvı birikimine yol 

açabilmektedir. Formaldehit gastrointestinal sistemde özellikle farenks, epiglot, yemek borusu 

ve midede korozif hasara, ayrıca solunum yetmezliği ve akut böbrek yetmezliğine de sebep 

olabilmektedir. Dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek çaydır. Dünya çapında tüketilen 

çayın yüzde 75'i siyah, sadece yüzde 25'si ise yeşil çaydır. Yeşil çay, çayın oksitlenmemiş 

yapraklardan elde edilen, diğer bir ifadeyle en az işlenen çay türlerinden biridir. Bu nedenle de, 

antioksidan ve polifenoller yönünden oldukça zengindir. Bu çalışmada, uzun süreli Formaldehit 

maruziyetinin sebep olduğu toksisiteye karşı yeşil çay özütünün antioksidan etkisi 

araştırılmıştır. Toksisitenin fizyolojik indikatörleri olarak canlı ağırlık ile karaciğer ve böbrek 

ağırlık parametreleri ölçülmüş, toksisitenin genetik indikatörü olarak ise lökosit hücrelerindeki 

mikronukleus (MN) sayıları tespit edilmiştir. Deney materyali olarak 36 adet Swiss albino fare 

                                                           
1 Bu çalışma, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından FEN-BAP-

140411-26 kodlu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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kullanılmış, fareler her grupta 6 hayvan olacak şekilde, 1 kontrol ve 5 uygulama olmak üzere 

toplam 6 gruba ayrılmışlardır. Kontrol grubundakiler çeşme suyu, uygulama grubundakiler ise 

200 mg/kg c.a dozunda formaldehit ve 50 mg/kg c.a ile 150 mg/kg c.a dozlarında yeşil çay 

özütüyle, ardışık 45 gün süresince oral yolla beslenmişlerdir. Uygulama periyodunun sonunda, 

canlı ağırlık ve organ ağırlıkları hassas terazi, MN sıklığı ise MN testi yardımıyla araştırma 

mikroskobunda belirlenmiştir. Sonuçta, Formaldehit toksisitesinin kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında bir azalmaya, lökosit hücrelerinin MN 

sıklığında ise bir artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu artış ve azalışların da 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) olduğu gözlenmiştir. Yeşil çay özütüyle besleme ise 

Formaldehit toksisitesinde belirgin bir iyileşmeye neden olarak, canlı ağırlık ve organ 

ağırlıklarının tekrar artmasına, lökosit hücrelerinin MN sayılarının ise tekrar azalmasına neden 

olmuştur. Sonuç olarak, Karadeniz bölgesinde yaygın şekilde yetiştiriciliği yapılan yeşil çayın, 

Formaldehit gibi toksik ajanların etkilerini azaltmada kullanışlı bir antioksidan içecek olduğu 

gösterilmiştir.    

Anahtar kelimeler: Formaldehit, yeşil çay, canlı ağırlık, organ ağırlığı, mikronukleus, 

Swiss albino fare 
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ABSTRACT 

On of the most important inequalities of analysis is Hölder’s inequality. It contributes 

wide area of pure and applied mathematics and plays a key role in resolving many problems in 

social science and cultural science as well natural science. Hölder’s inequality has been 

extensively explored and tested to a new situation by a number of scientists. Many 

generalizations and refinements for Hölder’s inequality have been obtained so far. 

İşcan [1] obtained some new refinements for integral and sum forms of Hölder inequality. 

And then many existing inequalities related to the Hölder inequality can be improved via 

obtained new inequalities, finally he showed this in an application. 

Kadakal et. all [2] improved power-mean integral inequality, which provides a better 

approach than power-mean integral inequality. Using Hölder-İşcan integral inequality and 

improved power-mean integral inequality, some inequalities of Hadamard.s type for functions 

whose derivatives in absolute value at certain power is quasi-convex was given. In addition, the 

results obtained was compared with the previous ones. Then, they showed that the results 

obtained together with identity are better than those previously obtained. 

Noor et. all [3] obtained some Hermite-Hadamard type inequalities for h-preinvex 

functions. Firstly, a new kind of generalized h-convex functions, termed h-preinvex function 

introduced through relaxing the concept of h-convexity introduced by Varosanec. Some 

Hermite-Hadamard type inequalities for h-preinvex functions was established under certain 

conditions. Their results can be viewed as generalization of several previously known results. 
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Results proved in this paper may stimulate further research in different areas of pure and applied 

sciences. 

In this paper, firstly new inequality of Hadamard's in terms of h preinvexty is obtained by 

using Hölder-İşcan inequality and improved power mean inequality. Secondly, some new 

results are obtained. Thirdly, the previous results are compared with the new ones. 

Keywords: Hölder-İşcan integral inequality, improved power-mean integral inequality,  

Hermite Hadamard inequality, h preinvexity. 
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ÖZET 

Arsenik (As), doğal ortamdan türetilmiş en toksik ağır metallerden biridir. İnsanlarda As 

toksisitesinin temel nedeni madencilik faaliyetleri yada doğal jeolojik kaynaklardan dolayı 

içme suyunun kirlenmesidir. Bu kirliliğin en tehlikeli yanı ise As’nin kanserojen olarak 

davranma potansiyelidir. Bu çalışmada, Allium testi yardımıyla, As toksisitesinin kök ucu 

hücrelerinin Malondialdehit (MDA) düzeyleri ile Süperoksit dismutaz (SOD) ve Katalaz 

(KAT) enzim aktivitelerinde meydana getirdiği değişimler araştırılmıştır. Test materyali olarak 

Giresun ilinde faaliyet gösteren ticari bir marketten satın alınan Allium cepa L. (2n=16) bulbları 

kullanılmıştır. Bulblar toplam 4 gruba (1 kontrol / 3 uygulama) ayrılmıştır. Kontrol grubundaki 

bulblar çeşme suyu, uygulama grubundaki bulblar ise As’nin 0.5, 10 ve 20 mg/L dozlarıyla, 

oda sıcaklığında 72 gün süresince çimlendirilmiştir. Süre sonunda, kök uçları MDA düzeyi ile 

SOD ve KAT enzim aktivitelerinin ölçümü için biyokimyasal metotlar yardımıyla hazır hale 

getirilmiş, MDA düzeyi ile SOD ve CAT aktiviteleri spektrofotometre yardımıyla ölçülmüştür. 

Sonuçta, As’nin her üç dozunun da, doz artışına bağlı olarak, lipid peroksidasyonunun temel 

göstergelerinden biri olan MDA düzeylerinde, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında sürekli bir 

artışa neden olduğu belirlenmiştir. Antioksidan enzimler olan SOD ve KAT enzim aktiviteleri 

ise As’nin 0.5 ve 10 mg/L dozlarında artış, 20 mg/L dozunda ise tekrar bir azalış eğilimi 
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göstermiştir. As’nin 20 mg/L dozunda gözlenen azalmaya rağmen, Grup IV’deki SOD ve KAT 

enzim aktivitesinin yine de kontrol grubuna göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, 

tercih edilen As dozlarının kök ucu hücrelerinin lipid peroksidasyonunun da artışa ve 

antioksidan enzim aktivitesinde ise azalmaya neden olduğu, A. cepa test materyalinin ise bu 

etkilerin ortaya çıkarılmasında güvenilir bir biyo-belirteç olduğu tespit edilmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Arsenik, malondialdehit, süperoksit dismutaz, katalaz, Allium cepa 

L. 
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ÖZET 

Berilyum sülfat (BeSO4), beyaz renkli ve kristal yapıda inorganik bir bileşiktir. BeSO4 

temel olarak yüksek teknoloji ürünü seramik imalatında berilyum oksit üretmek için 

kullanılmaktadır. Toz yâda dumanı solunduğunda burun, boğaz ve akciğerlerde tahrişe ve 

zatürreye neden olabilmektedir. Uzun süreli maruziyeti ise akciğerlerde granülom ve fibrozis 

oluşumuna tetikleyen, Berylliosis adı verilen kronik berilyum hastalığına sebep olmaktadır. 

Ayrıca, son yıllarda gerçekleştirilen bazı çalışmalar BeSO4’ün akciğer kanseri gelişim riskini 

arttırdığı da rapor etmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada, BeSO4’ün 10, 25 ve 50 µg/L 

dozlarının albino farelerde sebep olduğu genotoksisite araştırılmıştır. Kemik iliği 

hücrelerindeki kromozomal hasar sayıları ile yanak mukozası epitel, eritrosit ve lökosit 

hücrelerindeki mikronukleus (MN) sayıları ise genotoksisitenin indikatörleri olarak 

kullanılmıştır. Deney materyali olarak 24 adet Swiss albino fare tercih edilmiştir. Fareler 

rastgele 6’şarlı 4 gruba ayrılmış (1 kontrol / 3 uygulama), uygulama grubundakiler çeşme suyu, 

kontrol grubundakiler ise BeSO4’ün üç farklı dozuyla, ardışık 15 gün süresince, oral yolla 

muamele edilmişlerdir. Süre sonunda, rutin preparasyon teknikleri uygulanarak kan, kemik iliği 

ve yanak mukoza epitel hücreleri elde edilmiş ve sitogenetik analizler için hazır hale 

getirilmiştir. Sonuçta, kontrol grubu farelerin yanak mukoza, eritrosit ve lökosit hücrelerinde 

her hangi bir MN oluşumu yâda kemik iliği hücrelerinde kromozomal hasara rastlanılmazken, 

BeSO4 uygulanan gruplarda ise artan BeSO4 dozuna bağlı olarak MN ve kromozomal hasar 
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sayılarında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) artışlar tespit edilmiştir. Mikroskobik 

gözlemler sonucunda, kemik iliği hücrelerinde kromatit kırığı, fragment, disentrik kromozom, 

ring ve gap şeklinde kromozomal hasarlar belirlenmiştir. Ayrıca, en fazla MN sayısı ise 

sırasıyla lökosit > eritrosit > yanak mukozası epitel hücrelerinde gözlenmiştir. Sonuç olarak, 

toksik özellikte bir çevresel ajan olan BeSO4’ün albino farelerde genotoksisiteye neden olduğu, 

MN ve kromozomal hasar testlerinin ise genotoksisitenin gözlenmesinde kullanışlı testler 

olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Berilyum sülfat, mikronukleus, kromozomal hasar, Swiss albino 

fare 
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ÖZET 

Berilyum (Be) doğal olarak kayalarda, kömürde, toprakta ve volkanik tozlarda bulunan 

son derece hafif bir metaldir. Hafif ve çok sert yapısı nedeniyle de elektronik, havacılık ve 

savunma sanayi alanlarında oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kentsel bölgelerde,  

özellikle akaryakıt ve kömür yanmalarından kaynaklı havadaki Be konsantrasyonu oldukça 

artmaktadır. Bu çalışmada, Berilyum sülfat’ın (BeSO4) 10, 25 ve 50 µg/L dozlarının Allium 

cepa L. kök ucu hücrelerinde sebep olduğu genotoksisite araştırılmıştır. Kök ucu hücrelerindeki 

mitotik indeks (MI), mikronukleus (MN) ve kromozomal hasar sayıları genotoksisitenin 

indikatörleri olarak kullanılmıştır. Test materyali olarak Giresun ilinde faaliyet gösteren ticari 

bir marketten satın alınan eşit büyüklükteki A. cepa bulbları (2n=16) kullanılmıştır. Her grupta 

10 bulb olacak şekilde toplam 4 grup oluşturulmuştur (1 kontrol / 3 uygulama). Kontrol 

grubundaki bulblar çeşme suyu, uygulama grubundaki bulblar ise BeSO4’ün 10, 25 ve 50 µg/L 

dozlarıyla, oda sıcaklığında, 72 saat süresince çimlendirilmiştir. Süre sonunda, kök uçları 1 cm 

uzunluğunda kesilmiş, rutin preparasyon teknikleri uygulanarak sitogenetik analizler için hazır 

hale getirilmiş ve araştırma mikroskobunda incelenerek, MI, MN ile kromozomal hasar sayıları 

ve tipleri tespit edilmiştir. Sonuçta, BeSO4’ün artan dozuyla doğru orantılı olarak, kök ucu 

hücrelerinde MN ve kromozomal hasar sayılarının arttığı, MI değerinin ise azaldığı 

belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre BeSO4 uygulanan gruplarda gözlenen bu artış ve 

azalışların ise “One-way ANOVA” ve “Duncan” testlerinin sonuçlarına göre anlamlı (p<0.05) 

olduğu da gözlenmiştir. Ayrıca mikroskobik gözlemler sonucunda, kök ucu hücrelerinde 
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yapışkan kromozom, nukleus hasarı, vagrant kromozom, ters kutuplaşma, köprü, kromatinin 

eşit olmayan dağılımı ve fragment şeklinde kromozomal hasarlar tespit edilmiştir. BeSO4 en 

fazla hasarı fragment oluşumuna neden olarak yapmıştır. Sonuç olarak, BeSO4’ün belirli bir 

konsantrasyon düzeyine ulaştığında genotoksisiteye neden olabileceği, A. cepa test 

materyalinin ise bu toksisitenin etkilerin gözlenmesinde güvenilir bir biyo-indikatör olduğu 

gösterilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Berilyum sülfat, mitotik indeks, mikronukleus, kromozomal hasar, 

Allium cepa L. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PARAFFIN EUTECTIC 

MIXTURE/POLYMER COMPOSITE AS PHASE CHANGE MATERIAL FOR 

THERMAL ENERGY STORAGE 

 

Ahmet SARI 

Karadeniz Technical University/Turkey 

 

ABSTRACT 

Solar energy, which is a renewable energy source, has great potential for heating/cooling 

buildings and hot water supply in the industry and buildings. The main problem in this energy 

source is its being of the discrete/variable even during the day and unpredictable. These 

problems can be solved by storing solar energy in a thermal form using a suitable technique. 

Phase change materials (PCMs) can store a specific amount thermal energy by phase change.  

However, their key issue is leakage during solid-liquid phase change. To solve this problem, 

they can be encapsulated in micro-nano sizes using suitable polymeric shell materials. This type 

encapsulation of PCMs prevent their leakage problem during phase change process and dissolve 

the odor problem besides providing them inert properties to the environment and high 

surface/volume ratio for heat transfer and also directly utility advantage in thermal energy 

storage systems. In this regard, this study is aimed to encapsulate eutectic mixture (EM) of 

eicosane (C20) and octacosane (C28) as PCM by using poly(methyl methacrylate) (PMMA) as 

shell material. The formation of PMMA shell around EM was confirmed by using Fourier-

transform infrared spectroscopy (FT-IR) spectroscopy method. The surface morphologies the 

capsules were investigated using SEM analysis. The latent heat thermal energy storage 

(LHTES) properties and thermal reliability of the encapsulated EM were determined using 

Differential scanning calorimetry (DSC) and thermal gravimetric (TG) analyses. The obtained 

results showed that the synthesized C20-C28/PMMA micro-nano capsules have good LHTES 

potential and can be used as energy harvesting materials for thermal regulating, domestic hot 

water, solar heat pumps, and solar space heating-cooling applications. 

Key words: PMMA, eicosane, octacosane, eutectic mixture, PCM, microcapsule, 

thermal energy storage 
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE GÖRE ÇKKV 

YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIRALANMASI 

 

Arş. Gör. Ertuğrul AYYILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Aslıhan YILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Alev Taşkın GÜMÜŞ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Yaşam kalitesi terimi, bireylerin ve toplumların genel refahını ifade eder. Terim, 

uluslararası kalkınma, sağlık ve politika alanları dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda farklı 

anlamlarda kullanılmaktadır. Ekonomiye dayanan standart yaşamla karşılaştırılmaması gereken 

yaşam kalitesi, sadece ekonomi ve iş istihdamını değil, bunlarla birlikte çevreyi, fiziksel ve 

ruhsal sağlığı, eğitimi, sosyal imkanları ve daha birçok kavramı içermektedir. Toplumların ve 

toplumun temel yapı taşı bireylerin tüm hayatını etkileyen, her kararında kritik rol oynayan 

yaşam kalitesinin belirlenmesi, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerle birlikte insanların sıkça 

üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Bu bağlamda yaşam kalitesi çerçevesinde birçok 

göstergenin dikkate alınarak, toplumların genel olarak birbirlerinden farklılaştığı, ülkeler 

bazında bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Yapılan bu çalışmada, otuz bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Türkiye de dahil 

edilerek yaşam kalitelerine göre sıralaması;  maddi yaşam koşulları, barınma, çalışma durumu, 

eğitim, sağlık, sosyal ilişkiler, güvenlik, yönetim ve çevre şeklinde dokuz ana kriter altında 

kıyaslanarak belirlenmiştir. Devamında ise, eksik yönlerin geliştirilmesine yönelik bir 

değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç dahilinde ilgili göstergelerin indeks değerleri 

resmi kaynaklardan elde edilmiştir. Kriter ağırlıkları, objektif ağırlıklandırma yöntemlerinden 

biri olan ve bilginin içerisindeki belirsizliği ölçen Entropi yöntemi ile elde edilmiştir. Daha 

sonra ise ülkelerin yaşam kalitesine göre sıralanması amacıyla sıkça başvurulan çok kriterli 
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karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi tercih edilerek, yaşam kalitelerine göre 

belirtilen otuz iki ülke sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu otuz 

iki ülke arasında Finlandiya ve Norveç ilk iki sırada yer alarak diğer ülkelere kıyasla yaşam 

kalitesine göre en iyi ülkeler konumundadırlar. Tüm kriterler dikkate alındığında yaşam 

kalitesine göre en kötü ülke Bulgaristan’dır. Türkiye ise sıralamada on altıncı sırada yer 

almaktadır. Ayrıca diğer ülkelerin sıralamadaki yerleri tespit edilmiş ve ilgili analizler 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yaşam kalitesi; Entropi; TOPSIS; çok kriterli karar verme, Avrupa 

Birliği 
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ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN SICAK ENERJİ DEPOLAMADA MİKRODALGA TUZ 

ERİTME 

 

Dr. Yıldırım İsmail TOSUN 

Şırnak Üniversitesi 

 

ÖZET 

Rüzgar veya Güneş Hibrit enerji üreticileri, enerjiyi mümkün olduğunca yüksek miktarda 

depolamak istiyorlar. Bu amaç için tek teşvik edici yöntem, termal depolama sisteminin 

maliyetlerini azaltmaktır. Bu araştırmada, erimiş kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum 

tuzları yüksek saflıkta çok ucuzdur ve mikrodalga ısıtmayla düşük sıcaklıklar da elde edilen 

ergimiş sıvı olarak elde edilebilmektedir. Mikrodalga ısıtma için kalorimetre mikrodalga 

tasarımı, kullanıma kadar uzun süre termal ısı depolamasında çok avantajlı olmuştur. 

Mikrodalgadaki elektrik tüketimi, klasik direk ısıtmaya göre 500oClik eritme de güç olarak 

%4'üne kadardır ve böylelikle tuzlarda daha ucuz olduğu için ısı depolamada mikrodalga tuz 

eritilmesi rahatlıkla değerlendirilebilir. Daha düşük güçte ancak daha uzun bir süre boyunca, 

bir termal depolama sisteminin mümkün olduğu bu çalışmada ısıtma veya soğutma süreleri, 

aylık elektrik talep bedeli (yani, ay boyunca çekilen en yüksek kilowatt'lar için şarj) azaltılabilir. 

Ne yazık ki, bina sahiplerinin büyük çoğunluğu için, mevcut durumda mevcut termal depolama 

sistemlerinin geri ödemesi yatırımı haklı çıkarmaz. Erimiş termal depolama sistemi, 

mikrodalgada plastik bir kompozit eşanjörün yüzeyinde tuz eritilmektedir. Bu sistem tipik 

olarak, soğuk depo olarak suyu veya diğer gaz ortamını ısıtmak için kullanılan bir ısı 

transferinde erimiş tuz sıvısını içeren kompozit plastik boru bobinleri veya halkalarını 

içermiştir. 

Anahtar Kelimeler : mikrodalga radyasyonu, tuz erime, sıcak depolanma, tuz sıvısı, tuz 

bulamaçları.  
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MERKANTİLİST POLİTİKALARIN AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ FARKLI 

UYGULAMALARI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Bora ALKAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

H. Işıl ALKAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

 

ÖZET 

Merkantilizm, Avrupa’da 15. yüzyılın sonlarından başlayarak, 18.yüzyılın sonlarına 

kadar ki dönemde geçerli olmuş iktisadi bir doktrindir. İlgili doktrin ortaya koyduğu iktisadi 

düşünce sistemi açısından kimilerine göre ilk uygulanan iktisat politikası olma özelliğini taşır. 

Temel prensibi değerli madenlere sahip olmak olan merkantilizm, zenginliğin tek kaynağı 

olarak gördüğü altın ve gümüş stokunu attırmayı ülkelerin temel hedefi olarak belirlemiştir. 

Bunun için sömürgecilik başta olmak üzere, ülkeye altın ve gümüş girişine neden olan 

faaliyetler desteklenirken, ülkeden bu madenlerin çıkışına neden olan faaliyetlere ilişkin çeşitli 

kısıtlamalar ve yasaklar getirilmiştir. Politikanın uygulandığı ülkelerde değerli madenleri elde 

etme yarışı çerçevesinde sömürgecilik anlayışı baş göstermiş, bu bağlamda İngiltere, İspanya, 

Portekiz, Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkeler bu alanda rekabet içerisine 

girmişlerdir. Söz konusu rekabet sonucunda elde edilen altın ve gümüş stoku ülkelerin 

ekonomik ve askeri güçlerinin şekillenmesinde ve birbirlerine karşı güç dengelerinin 

oluşmasında temel belirleyici unsur olmuştur. Merkantilist ülkelerde uygulanan düzenleyici ve 

baskıcı iktisadi politikalar, Fizyokrasi ve Klasik iktisat anlayışı gibi daha özgürlükçü iktisat 

anlayışlarının ortaya çıkışı için de gerekli zemini hazırlanmıştır. Farklı ülkelerde, farklı 

şekillerde uygulanan merkantilizm, hem uygulanış biçimi hem de yarattığı sonuçlar itibariyle 

farklı iktisadi ve sosyal sonuçların yaşanmasına neden olmuştur. Örneğin; daha şeffaf bir 

yönetim anlayışını benimseyip, özgürlükçü ve birikimci bir iktisadi yapıya sahip İngiltere’de 

bunun sonucu olarak sanayi devrimi gerçekleşirken, daha baskıcı ve ağır iktisadi koşulların 

yaşandığı Fransa da devrim gerçekleşmiştir. İktisadi ve siyasi nedenlerin birbirlerini etkilediği 

bu dönem, daha sonraları Avrupa kıtası merkez olmak üzere, dünya iktisadi ve sosyal yapısının 

şekillenmesinde de belirleyici olmuştur. Bu çalışma ile Avrupa ülkelerinde farklı şekillerde 
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uygulanan merkantilist politikalar uygulama şekilleri bağlamında irdelenmekte ve ilgili 

uygulamaların ülkelerde yarattığı farklı sonuçlar gün ışığına çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

Çalışma aynı zamanda söz konusu politikaların dünya ekonomi-politiğinde yarattığı 

dönüşümleri de ele almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Merkantilizm, Fransız Merkantilizmi, Sanayi Devrimi, İspanyol 

Merkantilizmi. 
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DENEYSEL MOD AYRIŞTIRMA VE HASSAS GAUSS DESTEK VEKTÖR 

MAKİNESİ KULLANARAK ARİTMİ TESPİTİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Özgür TOMAK  

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Kalp hastalıkları dünyada ölüme neden olabilen yaygın hastalık türlerindendir. Çok çeşitli 

aritmiler bilinmektedir ve Elektrokardiyografi (EKG) bunların teşhis edilmesinde sıkça 

kullanılmakta olan bir biyomedikal sinyaldir. Aritmi tespiti genellikle doktorlar tarafından 

yapılmaktadır ancak son zamanlarda akıllı saatler ve gelişmiş yazılımlar gibi gelişen teknoloji 

kullanılarak hastaneye gitmeye gerek kalmadan bazı aritmi türlerinin yüksek doğrulukla tespiti 

mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada EKG sinyallerinin incelenmesi ve aritmi tespiti için 

kullanılabilecek bir yöntem bulunması hedeflenmiştir.  Aritmiyi tespit aşamasında, EKG 

sinyallerinde Deneysel Mod Ayrıştırma (Empirical Mode Decomposition) ve Tekil Değerlere 

Ayrıştırma (Singular Value Decomposition) kullanılmıştır. Deneysel Mod Ayrıştırma durağan 

ve doğrusal olmayan zaman serilerini analiz etmek için uygun bir yöntemdir ve yerel salınım 

seviyesindeki salınım sinyallerini kullanmaktadır. Sinyaller, İç Mod Fonksiyonları (Intrinsic 

Mode Functions) gibi bazı salınım bileşenlerine ayrıştırılır. Tekil Değerlere Ayrıştırma, 

karmaşık bir veri setinin boyutunun küçültülmesi için uygulanan bir cebirsel yöntemdir. Bu 

çalışmada, sinyalin özelliklerini çıkardıktan sonra Tekil Değerlere Ayrıştırma, gürültü etkilerini 

azaltmak için uygulanmıştır. Böylece veri tabanından uygun özellikler çıkartıldıktan ve gürültü 

etkisi azaltıldıktan sonra Hassas Gauss Destek Vektör Makinesi (Fine Gaussian Support 

Vector) yöntemi kullanılarak sınıflandırılma yapıldı. Bu sınıflandırma yönteminin tercih edilme 

nedenleri model esnekliğinin yüksek seviyelerde olması ve sınıflar arası ince detaylı ayrım 

yapabilmesidir. Bu yöntemlerin doğruluğu, duyarlılığı ve özgünlüğü, sınıflandırmanın 

performansını değerlendirmek için hesaplanmıştır. Veri tabanı olarak ST-Petersburg Enstitüsü 

Kardiyolojik veri tabanı tercih edilmiştir.  Bu aritmi veri tabanı 32 tane Holter kaydından elde 

edilen 75 adet açıklama içeren kayıttan meydana gelmektedir ve her kayıt 257 Hz'de örneklenen 

30 dakika süresinde 12 standart kanal içermektedir. MATLAB kullanılarak elde edilen sonuçlar 

% 90.53’lük doğruluk % 93.12 duyarlılık ve % 81.72 özgünlük şeklindedir. 
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Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi (EKG), Deneysel Mod Ayrıştırma, Tekil 

Değerlere Ayrıştırma, Hassas Gauss Destek Vektör Makinesi Sınıflandırması, Aritmi. 
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TR 83 BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

 

H. Işıl ALKAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

Bora ALKAN 

Ondokuz Mayıs Üniversites  

 

ÖZET 

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesi istihdamın yapısı 

bakımından Türkiye genelinden farklılık arz eden bir bölgedir. Bölgede Türkiye genelinden 

farklı olarak istihdam yaratan temel sektör tarımdır ve sanayi sektörünün istihdam yaratma 

kapasitesi Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Bölgede istihdamın yapısına da bağlı 

olarak kayıt dışı istihdam geçmişten bu yana süregelen bir sorundur ve bölgenin kayıt dışı 

istihdam oranı yıllar itibariyle azalma trendinde olmasına rağmen halen Türkiye ortalamasının 

oldukça üzerinde seyretmektedir. İşsizlik ve gizli işsizlik bölge işgücü piyasasının önemli 

sorunlarındandır. TR 83 bölgesinin verdiği göç aldığı göçün altındadır, ayrıca bölgede azalan 

doğurganlık oranlarının da etkisiyle bölge nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki oranı azalma 

eğilimindedir. Bölgede istihdam edilen nüfusun çok büyük kısmı 1-9 kişi aralığında istihdam 

kapasitesi olan küçük ölçekli işyerlerinde çalışmaktadır, ilgili durum tarım sektöründe 

çalışanlar açısından incelendiğinde ise, söz konusu sektörde çalışanların neredeyse tamamına 

yakınının küçük ölçekli işletmelerde istihdam edildiği göze çarpmaktadır. Bölgede istihdam 

edilenler işteki durum açısından incelendiğinde ücretli, maaşlı ve yevmiyeli istihdam biçiminin 

diğer istihdam biçimlerinden (kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan) daha 

yoğun olduğu görülmektedir. Ancak altını çizmek gerekir ki, bölgede ücretsiz aile işçisi 

şeklinde istihdam edilen nüfusun oranı da azımsanamayacak ölçüdedir. Tarım sektöründe öne 

çıkan ücretsiz aile işçiliği ilgili durumun başlıca nedenidir, özellikle bölgede kırsal alanda tarım 

sektöründe istihdam edilen kadınların tamamına yakını ücretsiz aile işçisi statüsünde ve 

kayıtdışı olarak istihdam edilmektedirler. Bu çalışmanın amacı TR83 Bölgesinde işgücü 

piyasasının Türkiye genelinden ayrışan temel karakteristiklerini vurgulamak, başlıca 
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sorunlarını irdelemek ve ilgili sorunların üstesinden gelebilecek çözüm önerilerini masaya 

yatırmaktır.  

Anahtar Kelimeler: İşgücü piyasası, istihdam, kayıt dışı istihdam, TR83 bölgesi. 
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DENİZ DOLGU SAHALARINDAKİ YÜZEY DEFORMASYONLARININ SNAP-

STAMPS ENTEGRASYONLU DAİMİ YANSITICI INTERFEROMETRE 

YÖNTEMİYLE İZLENMESİ; ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL PARK ARENA SPOR 

KOMPLEKSİ ÖRNEĞİ 

MONITORING THE SURFACE DEFORMATIONS ON THE LAND FILL AREA OVER 

THE SEA BY SNAP-STAMPS INTEGRATED PERSISTENT SCATTERER 

INTERFEROMETRY METHOD; ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL PARK ARENA SPORT 

COMPLEX EXAMPLE 

 

Harita Yük. Müh. Fırat ALTINTAŞ 

Prof. Dr. Ertan GÖKALP 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

 

ÖZET 

Son zamanlarda Doğu Karadeniz Bölgesinde deniz dolgusu üzerine inşa edilen yapılar 

oldukça dikkat çekmektedir. Bunlardan birisi olarak, Trabzon şehrinin Akyazı beldesinde yer 

alan Şenol Güneş Medical Park Arena Spor Kompleksi Türkiye’deki ender görülen alanlardan 

birisidir. Bu yüksek maliyetli spor kompleksi yaklaşık 40000 kişi kapasiteli şehrin futbol 

takımının stadyumunu, antreman sahalarını ve otoparkları içermektedir. Bu türden çok pahalıya 

mal olmuş yapılar üzerindeki çökme ve yükselme gibi yüzey deformasyonlarının izlenmesi, 

meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi ve aynı zamanda bu türden yapıların 

zamanla gösterecekleri deformasyon davranışları ve güvenilir olup olmadıklarının 

anlaşılabilmesi açısından büyük önem arzetmektedir. Diğer yandan çoklu sayıda Yapay 

Açıklıklı Radar (SAR) görüntülerinin zaman serilerinin işlenmesi ve bu görüntülerdeki daimi 

yansıtıcı objelerin tanımlanması esasına dayanan Daimi Yansıtıcı İnterferometre (PSI) tekniği 

ise milimetrik hassasiyette sonuç alınabilen en ekonomik ve pratik ölçü yöntemlerinden birisi 

olarak göze çarpmaktadır. Bu büzden bu çalışmada StaMPS-PSI tekniğini kullanarak deniz 

dolgusu üzerine inşa edilmiş bu alan üzerindeki yüzey deformasyonlarının gözlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, 20/12/2016-20/01/2018 tarihleri arasında elde edilen 59 Sentinel-1 

uydu misyonu S-1A ve S-1B SAR görüntüleri kullanılmıştır. Görüntülerin işlenmesi için ise 

Sentinel-1 toolbox SNAP (Sentinel Uygulama Platformu) ve StaMPS (Daimi Yansıtıcılar için 
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Stanford Methodu) programlarının entegrasyonu kullanılmıştır. Görüntü işlemelerden sonra 

dolgu alanında bulunan PS noktalarının uydu bakış doğrultusundaki (los) yıllık hız değerleri -

25mm ile +15 mm arasında değişen değerler olarak elde edilmiştir. Sonuçlardan, bölgenin farklı 

türden yapılar içermesinden dolayı, heterojen yapıda deformasyon gösterdiği anlaşılmıştır. Bu 

bildiride,  StaMPS-PSI tekniği hakkında bilgi verilerek, SNAP-StaMPS entegrasyonunun 

ayrıntılı işlem adımları, elde edilen ilk sonuçlar ve bu çalışmayla ilgili gelecekte yapılması 

planlanan diğer uygulamalar açıklanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Deniz dolgu alanı, Yüzey Deformasyonları, STAMPS, SNAP, 

Persistent Scatterer Interferometry (PSI), Sentinel-1 Uydu Misyonu. 

 

ABSTRACT 

Recently, constructions which is built as land fill area over the sea in the Eastern Blacksea 

region are quite remarkable. As one of them, Şenol Güneş Medical Park Arena Sport Complex 

which is located in Akyazı town of Trabzon city, is one of the rare areas in Turkey. This sport 

complex which has a very high cost, includes football team stadium of the city which has about 

40000 people capacity, training pitches and otoparks. It is very important that monitoring the 

surface deformations such as subsidence or rising on this type of very expensive constructions 

to protect the loss of life and property that may occur and also for understanding this type of 

constructions deformations behaviours by time and their being safety or not. On the other hand, 

Persistent Scatterer Interferometry (PSI) technique, which is based on the principle of 

processing the time series of multiple Sentetic Aperture Radar (SAR) images and defining the 

persistent scatterer objects in these images, stands out as one of the most economical and 

practical measurement methods with millimeter precision results. So in this study, it is aimed 

to monitor the surface deformations over this land fill area on the sea by StaMPS-PSI technique. 

For this purpose, 59 Sentinel-1 satellite mission S-1A and S-1B SAR images acquired between 

the dates 20/12/2016-20/01/2018 are used. For processing integration of Sentinel-1 toolbox 

SNAP (Sentinel Aplication Platform) and StaMPS (Stanford Method of Persistent Scatterers) 

programs are used. After processing, annual velocities of PS points in the fill area are 

determined on the line of sight (los) direction between the values -25 to +15 mm. From the 

results, it is understood that because the area include different type of structures, it shows 

heterogen deformations. In this paper, while giving knowledge about StaMPS-PSI technique,  
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detailed processing steps of SNAP-StaMPS integration, first results and our other future 

planning works about this study are explained. 

Key words: Land fill area over sea, Surface Deformations, StaMPS, SNAP, Persistent 

Scatterer Interferometry  (PSI), Sentinel-1 Satallite Mission. 
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ATTAPULGITE/POLYMER COMPOSITE AS COMPOSITE PCM FOR THERMAL 

ENERGY STORAGE IN BUILDINGS 

 

Prof. Dr. Ahmet SARI 

Karadeniz Technical University  

Mohammed OUIKHALFAN 

Cadi Ayyad University  

 

ABSTRACT 

With thermal energy storage (TES) technology, thermal energy collected from the sun by 

the collector can be transferred to the storage medium. This energy can be stored in sensible 

heat, latent heat or in both forms. Compared to sensible heat, latent heat thermal energy storage 

(LHTES) is more attractive because it enables the storage heat with high density in smaller 

temperature fluctuations. Therefore, LHTES has become a relatively new research area in 

recent years. PCMs provide much higher energy storage density and the heat is stored and 

released at an almost constant temperature. For advanced building materials, fatty acids are 

good PCMs due to their good LHTES characteristic properties. All these useful characteristic 

properties make them suitable PCMs for building technology. However, the leakage difficulty 

of polyethyleneglycoles (PEGs) is major challenges that limit their utility prospective. To solve 

this problem they have been incorporated with suitable construction materials. In this regard, 

this study is to prepare attapulgite(ATP)/PEG composite as composite PCM by vacuum 

impregnation. The optimum PEG absorption ratio was determined to be 35 wt% without 

observing any molten leak. The morphological, chemical and TES characterizations of the 

composite PCM were studied by SEM, FT-IR and DSC analysis techniques. The DSC results 

showed that the melting temperature of ATP/PEG composite PCM was measured at 13.8 °C 

and 40.5 J/g TES capacity. These values indicated that the prepared ATP/PEG composite PCM 

has proper TES characteristics for thermal management of indoor temperature of building 

envelopes depending on the climate conditions of the life location. 

Key words: Attapulgite, PEG, Composite PCM, Thermal energy storage, Building 
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YUMUŞATILMIŞ SÖZDE WİGNER VİLLE DAĞILIMI VE GELİŞTİRİLMİŞ 

KARAR AĞAÇLARI KULLANARAK ARİTMİ TESPİTİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Özgür TOMAK  

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Aritmi tespitinde kullandığımız önemli bir kaynak Elektrokardiyografi (EKG)’dir. EKG 

kalpte oluşan elektriksel faaliyetlerin kaydedilmesidir. . Çeşitli tiplerdeki aritmi tespitinde sıkça 

kullanılır ve hastalara zarar verme olasılığı yoktur. Gelişen teknolojinin yardımıyla doktora 

gitmeden pek çok türde aritminin tespiti yüksek doğrulukla yapılabilmektedir. Bu çalışmada 

önerilen yöntem ile EKG sinyallerinin sınıflandırılması ve aritminin tespiti hedeflenmektedir. 

Sınıflandırmanın daha da doğru bir şekilde yapılabilmesi amacıyla sinyal ilk olarak ön işleme 

aşamasından geçirilmiştir. Bu önişleme aşamasında ilk olarak sinyaldeki gürültüden dalgacık 

yöntemiyle kurtulduk. İkinci aşamada başlangıç düzeltmesi yapıldı ve önişleme sürecinin son 

aşamasında normalizasyon yapıldı. Öznitelik çıkarım aşamasında Yumuşatılmış Sözde Wigner 

Ville (Smoothed Pseudo Wigner Ville Dönüşümü) kullanıldı. Bu dönüşüm durağan olmayan 

sinyallerde etkileyici neticelere ulaştıran başarılı bir zaman frekans dönüşüm tekniğidir. 

Spektrumdaki pozitif ve negatif alanlardaki parazitlerden kaçınmak aşamasında EKG sinyali 

Hilbert dönüşümüyle tekrardan yapılandırıldı. EKG sinyallerini sınıflandırılmasında 

aşamasında Geliştirilmiş Karar Ağaçları (Boosted Trees) tercih edilmiştir. Bu yöntemin tercih 

edilme sebebi yüksek tahmin hızı, uygulanabilirlik ve az hafıza kullanımıdır. Bu aşamada 

öznitelik sayısında azaltma yapmak ve sinyal işlemesi sürecini hızlandırmak amacıyla 

GentleBoost yöntemi kullanılmıştır. GentleBoost AdaBoostM1 ve LogitBoost'un özelliklerini 

birleştirir. AdaBoostM1 gibi GentleBoost da üstel kayıpları en aza indirir. Ancak sayısal 

optimizasyon farklı şekilde oluşturulur. Bu yöntemlerdeki doğruluk, duyarlılık ve özgünlük, 

hesaplanarak sınıflandırmanın performansı değerlendirilmiştir. Veri tabanı olaraktan ST-

Petersburg Enstitüsü Kardiyolojik veri tabanı tercih edilmiştir.  Bu aritmi veri tabanı 32 tane 

Holter kaydından elde edilen 75 adet açıklama içeren kayıttan meydana gelmektedir ve her 

kayıt 257 Hz'de örneklenen 30 dakika süresinde 12 standart kanal içermektedir. MATLAB 

programı kullanılaraktan % 89.12’lük doğruluk % 88.74 duyarlılık ve % 89.07 özgünlük elde 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi (EKG), Yumuşatılmış Sözde Wigner Ville 

Dağılımı, Geliştirilmiş Karar Ağaçları Sınıflandırması, GentleBoost, Aritmi 
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HASSAS NİVELMAN ÖLÇÜLERİ İLE DENİZ DOLGU SAHALARINDAKİ YÜZEY 

YÜKSEKLİK DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ; ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL 

PARK ARENA SPOR KOMPLEKSİ ÖRNEĞİ 

DETERMINING SURFACE HEIGHT CHANGES ON THE LAND FILL AREAS OVER 

THE SEA BY PRECISE LEVELLING MEASUREMENTS; ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL 

PARK ARENA SPORT COMPLEX EXAMPLE 

 

Harita Yük. Müh. Fırat ALTINTAŞ 

Prof. Dr. Ertan GÖKALP 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

ÖZET 

Şenol Güneş Medical Park Arena Spor Kompleksi deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş 

Türkiye’deki ender yapılardan birisidir. Doğu Karadeniz Bölgesinin Trabzon şehrinin Akyazı 

Beldesinde yer alan bu dolgu alanı yaklaşık 460000 m2  lik alan kaplamaktadır. Yapımı yaklaşık 

olarak 350 milyon TL ye mal olan bu yapının üzerindeki çökme ve yükselme gibi düşey yüzey 

deformasyonların belirlenmesi, meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi ve aynı 

zamanda bu türden yapıların zamanla gösterecekleri deformasyon davranışların anlaşılabilmesi 

açısından büyük önem arzetmektedir. Diğer yandan nivelman ölçme yöntemi, günümüzde 

kullanılmakta olan en hassas yükseklik farkı ve değişimlerini ölçme yöntemlerinden birisidir. 

Bu yöntemdeki doğruluk, ölçme uygulamalarında kullanılacak aletlerin hassasiyetleri ve 

ölçümleri gerçekleştiren kişilerin becerileriyle doğru orantılıdır. Bu çalışmada, bu dolgu alanı 

üzerindeki  yüzey yükseklik değişimlerinin hassas nivelman ölçüleriyle belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, spor kompleksini çevreleyen dolgu alanı üzerinde 40 obje noktası, 

dolgu alanı dışında deformasyondan etkilenmeyecek sağlam beton zemin üzerinde 2 sabit nokta 

ve ayrıca ölçme işlemlerinde kullanılacak 6 fazladan nokta tesis edilmiştir. Yükseklik farkı 

ölçme hassasiyeti 0.01 mm olan hassas sayısal nivo ve hassas sayısal invar mira kullanılarak, 

17-21.01.2018, 11-14.07.2018 ve 08-10.02.2019 tarihlerinde birinci, ikinci ve üçüncü periyot 

nivelman ölçüleri 4 farklı güzergah oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçülerde elde 

edilen nivelman kapanma hatalarının, hata sınır değerinin çok altında kaldığı görülmüştür. 

Gerçekleştirilen tüm ölçüler dengelenerek, tüm noktalara ait dengeli yükseklik değerleri 0.1 
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mm ile 0.4 mm arasında değişen standart sapma değerleriyle milimetre altı hassasiyette elde 

edilmişlerdir. Son olarak ise, noktaların her üç periyottan elde edilen dengeli yükseklik 

değerlerinin farkları alınarak periyotlar arasındaki yükseklik değişimleri -10.6 mm ile +1.7 mm 

arasında belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler aynı zamanda, ilerleyen zamanlarda 

ileri InSAR teknikleriyle elde edilen sonuçların kontrolü ve kıyaslamasına yönelik 

kullanılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Deniz Dolgu Sahası, Yükseklik Farkları ve değişimleri, Hassas 

Nivelman Ölçüsü, Dengeleme 

 

ABSTRACT 

Şenol Güneş Medical Park Arena Sport Complex is one of the rare constructions in 

Turkey which is built on land fill over the sea. This fill area which is located in Akyazı town of 

Trabzon city of Eastern Blacksea region, covers about 460000 m2 areas. It is very important 

that determining the vertical surface deformations such as subsidence or rising on this 

construction which costs nearly 350 million TL to protect the loss of life and property that may 

occur and also for understanding this type of constructions deformations behaviours by time. 

On the other hand, levelling measuring method is one the most precise methods of measuring 

the height differences and changes. The accuracy of this method is directly proportional to the 

accuracy of the instruments used in the measurement applications and the skills of the persons 

performing the measurements. In this study, For this purpose, 40 object points on the filling 

area surrounding the sports complex, 2 fixed points on the stable concrete floor which will not 

be affected by deformation except the filling area and 6 extra points to be used in the 

measurement processes have been established. First, second and third levelling measurements 

were performed with precise digital levelling instrument and precise digital levelling invar rod 

which has the 0.01 mm accuracy of measuring the height differances, on the dates 17-

21.01.2018, 11-14.07.2018, 08-10.02.2019 on the 4 different routes. It has been observed that  

the closing errors of the levelling measurements are far below the error limit value. All the 

measurements were adjusted and the adjusted height values of all points were obtained with the 

standard deviation values between 0.1 mm and 0.4 mm under the milimeter accuracy. Finally, 

the height changes of the points between the periods were determined between the values -10.6 

mm to +1.7 mm by calculating the differences of adjusted height values obtained from three 
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each periods. The values obtained from this study will also be used in the future for comparing 

and controling the results from advanced InSAR techniques. 

Key words: Land Fill Area over the sea, Height Differences and changes, Precise 

Levelling Measurement, Adjustment. 
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İNTERNET GAZETLERİNDE HABER İÇERİKLERİNİN OKUYUCU 

YORUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: 2019 YEREL SEÇİM HABERLERİ 

 

Prof. Dr. A Baran DURAL 

Trakya Üniversitesi 

Öğr. Gör. Bahriye ESELER 

Üsküdar Üniversitesi  

ÖZET 

Medya kitle iletişim araçlarından faydalanarak büyük kitlelere büyük mesajların 

iletilmesini sağlamaktadır. Haber ise genellikle iletilmek istenen içeriklerin ana taşıyıcısıdır. 

Geleneksel medyanın haber kaynaklarını en genel anlamda radyo, televizyon ve gazeteler 

iletmesine rağmen, internetin günlük yaşamın içerisine dahil olmasıyla beraber haber alma ve 

haber verme metotları, “yeni medya” ya devrolmuştur. Bu sayede 1990’lı yıllardan itibaren 

geleneksel medyanın rolü gitgide azalırken yeni medyanın rolü aynı oranda artmıştır. 

Yeni medya’nın özellikle 2000’li yıllardan itibaren interaktif yapıya bürünmesi yani 

okuyucu yorumlarının devreye girmesi ile beraber, Mathias Döpfner’in vurguladığı gibi 

geleneksel gazetelerin otoriter yapısından kurtulan okuyucu, internet gazetelerinin demokratik 

yapısına geçiş yapmıştır. Geleneksel yani basılı gazetenin yerini internet gazetelerine bırakması 

ile beraber gündeme gelen okuyucu yorumları, demokratikleşmeye ve siyasal yaşama katkı 

noktasında tartışma konusu olmaya başlamıştır. 

Bu noktada önem kazanan nokta gazete haber içeriklerinin -okuyucu yorumları ile 

bağlantısıdır. Bu çalışmada gazetelerdeki okuyucu yorumlarının araştırılması ve okuyucuyu 

yorum yapmaya iten nedenler anlamlandırılmaya çalışılmış ve  “ Haber içeriklerinin okuyucu 

yorumlarına etkisi nedir ? “ “Okuyucu kendi ideolojisine yakın medya haberlerini mi takip 

etmektedir “ “ Haberin içeriğine karşı muhalif tutumlar okuyucuyu yorum yapmaya iten bir 

etken midir ?” Tüm bu sebeplerle Hürriyet, Sözcü ve Sabah Gazetelerinin internet haber 

içerikleri ve okuyucu yorumları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Yeni Medya, Okuyucu, İnternet Gazeteleri, Demokrasi, Seçmen 
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ARAP APELYATİVLERİNE GÖRE ŞEKIİLLENMİŞ AZERBAYCAN 

TOPONİMLER 

 

Dr. İrade KERİMOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkenin, halkın  tarihini incelemek için yazılı anıtlar, taş kitaplarla beraber toponimlerin 

araştırılması yararlıdır. Uzak geçmişte yaranmış etnik prosesler, olaylar kabarık şekilde  kendi 

izlerini toponimlerde korumuştur. Azerbaycan toponimlerinin yaranamsında oluşumunda yerel 

ve gelme etnosların da rolü olmuştur. Azerbaycan'da eski zamanlardan bu güne kadar bir çok 

halklar yaşamış ve doğal olarak yaşadıkları arazileri kendi dillerinde olan kelimelerle 

adlandırmışlar. Genel olarak, Azerbaycan'ın coğrafi konumu her zaman göz önünde olmuş, 

çeşitli obalar bu arazilerden geçici olarak kalmak için kullanmış ve burada kendi yazılı izlerini 

de bırakmağı unutmamışlar. Bu açıdan bakıldığında, Azerbaycan toponimlerinin büyük 

çoğunluğunu Azerbaycan (Türk) kökenli toponimler oluştursa da burada arap, fars. Kafkas. 

Lezgi. tat. Avrupa ve Rus kökenli toponimler de az değildir. Azerbaycan Cumhuriyetinin 

arazisinde Arap dilinden, Azerbaycan diline geçmiş sözlerden oluşan Arap tipli toponimler 

yeterincedir. Diyebiliriz ki, VII. yüzyıldan sonra Arap halifeti zamanında Arabistan'dan 

ahalinin  farklı şekillerle Azerbaycan'a göç etdirilmesi prosesi başlamıştır. Azerbaycan'a taşınan 

Arap kabileleri, Azerbaycan onomastikasına yaygın şekilde yansımıştır. Azerbaycan'ın 

Göyçay, Guba. Lankaran, Ağdaş, Şamahı, Javanşir, Gence ve Zengezur kazaları. - Arap Cebirli, 

Arab Sevan, Arap  Şahverdi, Arap Abdülkerim, Arap Melidibek (Göyçay Kazası), Arap 

Bebirkhanli, Arap Girdaşbayli, Arap Baloglan. Arap Sahverdi, Arap Ali, Arap Hacı, Arap 

Keymuraz (Cavad, Guba kazaları), Javanşirli Arap (Javanşir Kazası) ve diğerleri. Bu isimlerin 

birçoğunu bu bölgelerde yaşayan Araplar olduğunu kanıtlıyor. Makalede yer alan 

toponimlerden Surhay kalasi, Kareli. Aşralar/Aşralılar, Nehrem. Mezre, Emsar/Amasar, Zeyve, 

Zeyte ve diğer bu gibi omonim ve oykonimlerin  leksik-semantik açıklanması verilmiştir. 

Makalede yer alan toponimlerden Surhay kalasi, Kareli. Aşralar/Aşralılar, Nehrem. Mezre, 

Emsar/Amasar, Zeyve, Zeyte ve diğer bu gibi omonim ve oykonimlerin  leksik-semantik 

açıklanması verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Onomastika, toponimler, apelyativler, Azerbaycan türkleri 
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BOLOGNA SÜRECİNDE YER ALAN DERS PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE 

BATI MÜZİĞİ TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİ KAZANIMLARI İLE KORO 

DERSİ KAZANIMLARININ BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kaynak AKÇAOĞLU 

Kırıkkale Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bologna süreci Yükseköğretim kurulunda uygulanan eğitim sistemi ile çeşitli ülkelerdeki 

eğitim sistemlerinin birbirleri ile karşılaştırmasını amaçlayan ve benzer sorunlara ortam 

çözümler üretmek amacı ile kabul görmüş bir süreçtir. Araştırmada Müziksel İşitme Okuma ve 

Yazma Eğitimi Dersi ve Koro Dersi kazanımları, yükseköğretimde uygulanan Bologna 

Sürecinde yer alan ders programları çerçevesinde incelenmiştir. Dokümanların incelenmesi 

sonucunda,  müziksel işitme eğitimi dersi kazanımları ile koro dersi kazanımlarının, birbirlerini 

pekiştiren ve destekleyen kazanımlar olduğu görülmektedir. Müziksel işitme derslerindeki 

aralık bulma, ton bulma ve temiz-doğru söyleme kazanımları, koro derslerinde eser deşifre 

edilirken olmazsa olmaz davranışlardır. İşitme dersinde de başarılı olamayan bir birey doğru 

söyleme ve temiz söyleme becerilerini yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bu durumda bireysel 

bir başarısızlık sonucunda, toplu yapılan bir performans olan koro dersinde entonasyon 

problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, müziksel işitme okuma ve yazma eğitimi ile koro 

eğitiminin nasıl bir etkileşim içinde olduğunu tespit etmek amacıyla, regresyon yöntemi 

kullanılarak yapılmıştır. Çalışma nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Müzik Bölümleri 

ders programları olarak düşülmüştür. Örneklem grubu olarak, Müzik Bölümleri arasında, ders 

programlarında hem işitme eğitimi dersinin olduğu hem de Koro dersinin olduğu tespit edilen 

3 farklı üniversitenin ders programları incelenmiştir. Bu üç üniversitenin biri Güzel Sanatlar 

Fakültesi, biri Eğitim Fakültesi ve bir diğeri Konservatuar olmak üzere, birbirinden farklı 

meslek boyutlarının kazandırıldığı 3 ayrı programların olmasına özen gösterilmiştir. 

Araştırmada her iki dersin tüm kazanımları Üniversite Başlıkları ile tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır. Bu iki ders kazanımlarının ortaklık gösterdiği noktalar tespit edilmiştir. Bu 

ortak kazanımlar iki dersin birbirine olan olumlu etkilerini ve etkileşimlerini ortaya 

koymaktadır. Çalışmada ortaya çıkan regresyon analizi sonuçlarına göre, müziksel işitme 
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okuma ve yazma eğitimi ile koro eğitiminin birbirlerine olumlu yönde etkisi olduğu 

saptanmıştır. Bu çalışma için öngörülen sonuçlar, elde edilen sonuçlar ile doğrulanmış 

bulunmaktadır. Çeşitli müzik bölümlerinin ders programlarında 2 dersin de bir arada olmadığı 

programlar mevcuttur. Araştırmanın sonuçlarına göre Müzik Bölümlerinde uygulanan ders 

programlarında her iki dersinde yer almasının, iki dersinde başarı oranını artırmak için gerekli 

olduğu savunulabilir. 
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GRAFİK TASARIMDA ESİNLENME “COPY ANTICOPY” ÖRNEKLERİ 

 

Adem YÜCEL 

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Grafik tasarım, iletinin mesaja dönüşmesine aracılık eden, düşüncenin görselleşmesinde 

farklı pencerelerden bakan bir anlatım biçimidir. Tasarımın yaratıcı düşünceyle birlikte ürüne 

dönüşme aşamaları içinde barındırdığı mesajı iletme kaygısı ile hareket etmektedir. Grafik 

tasarım, çıkış noktası diyebileceğimiz brief (yön bilgi) sonrasında, araştırma ve geliştirme 

gerektiren süreçlerle birlikte karalama ve eskiz aşamalarıyla nihai fikri yakalar ve çözüme 

kavuşturularak uygulanır. Fikir aşaması konu ile ilgili olarak birçok esin kaynağı ve tekrar ile 

metinlerarası alıntılar yapılarak metaforik bir çerçevede farklı anlamlara bürünebilir. Ürünün 

başarılı olması, tasarımsal süreçlerinden daha çok yaratıcı süreçlerinin iyi düşünülmüş ve özgün 

olmasına bağlıdır. Günümüz iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve farklı coğrafyalarda 

işlenen tasarımsal konuların benzer veya ortak platformlarda buluşması, fikir ve düşüncelerin 

yeniden biçimlenmesi ve tekrar edilmesi zemin hazırlamaktadır. Özellikle özgün tasarımsal 

çalışmaların sahiplenmesi noktasında öncelik konusu araştırılması gereken önemli bir sorun 

haline gelmiştir. Önceki ve sonraki tarihsel süreçlerde yapılan veya devşirilen tasarımlar, 

tasarımcının özgün ve yaratıcı fikir sahibi kimliği karmaşasına ve intihale yol açtığı 

gözlemlenmektedir. Grafik tasarımda yapılan alıntılamalarda, kullanılan veya değiştirilen 

görsel ne kadar özgün olursa olsun fikir ve yaratıcı süreçteki esinlenme veya benzerlik 

tasarımcının sahiplenmesi konusudur. Bu araştırma sosyal iletişim kanalında yer alan “copy 

anticopy” örnekleri üzerinden grafik tasarımda esinlenme ve alıntılamayı incelemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Esinlenme, intihal, alıntılama, grafik tasarım. 
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İMADEDDİN NESİMİ ESERLERİNDE KUR'AN AYETLERİ 

 

Şefa MURADOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Hürufizm cereyanının en büyük yüzlerinden biri olan Imadeddin Nasimi'nin eserlerinde 

Kur'an ayetleri oldukça zengindir. Nasimi eserlerinde kullandığı dini rivayetlerle, obrazlarla, 

sevgi motifleriyle bir fikir sunmağa çalışmıştır: İnsanın obrazının mükemmelliğini onaylamak 

ve yaymak. Çünkü insan hürufi inancına göre Tanrı'nın sembollerle belirtilmiş şeklidir.  

XV. Yüzyılın ünlü şairlerinden biri olan Hebibi'nin A - 340 kodlu el yazmasının 59b 

sayfasında Farsça iki kıtası ve bir tekbeyt verilmiştir. İlgi çekicidir ki, her iki kıta da dini 

mahiyet taşıyor. Kıtalardan birinde, şair, Kuran'ın “İhlas” suresine dayanarak Tanrı'nın 

niteliklerini övmüştür... 

 ای صفات ذات پاکت "قل هو هللا و احد"

 وی نهال باغ توحيد تو "هللا و صمد"

 يلد" بيخ است و "لم يولد" و را شاخ است و برگ"لم 

 ميوه او "لم يکن" بارش "له کفوا احد"

Mahiyet ve niteliklerin toplusu, "Kul hüvellahu ehet" özüdür, yani ortaksızlığındır. 

Senin birlik bahçenin nihali "Allahus - Samed", yani muhtaç olmamağın ve ebedi 

olmağındır. 

O ağacın kökü "lem yelid" (Doğmamış) dalı ve yaprağı ise "lem yulet"tir. (doğmamış) 

Onun meyvesi "Lem yekün" benzeri olmayan, meyvesi ise " lehü küvüfen ehet"tir. 

Bu surelerin aynısına Nesimi eserlerinde de rastlanır. Şairin "Fezline bel bağladım, ya 

vahidü ferdü ehed, Cümlenin mebudu sensin dayima heyyül ebet" başlıklı gezelinde de "İhlas" 

suresinin tam şekilde  ifade edilmesi Hebibi'nin yukarıda gösterdiğimiz kıtasıyla aynıdır. 

İmam Ali (AS) kelamlarından birinde söylüyor: “Ğyle bir elbise giy ki, seni kimse 

parmağıyla göstermesin; meftun olup kıskançlık yapmasın.” Sufiler’in inanc ve yaşamıyla ilgili 
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olan bilgilerden açıkça anlaşılmaktadırki, Sufiler bu kelamı kendilerine hayat sloganı 

yapmışlar. Imadeddin Nasimi'nin beytlerinden birinde bu fikir söyleniyor. 

Nesimi sufe degşirmez geminden geydiyi şalı 

Çün ol sufi sefasızdır, bu şalın gedrini bilmez. 

Şair, üzüntüden şal giydiğini söylüyor ve bununla övünüyor. Bu şalı, sufinin giydiği yüne 

değiştirmez. Çünkü, kendisinin ifade ettiği gibi, Sufi sefasıztır. O üzüntüden olan giysinin 

kıymetini bilmez. 

Anahtar Kelimeler: Nesimi, sufi, Kur'an, Hürufizm 
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HÖLDER-İŞCAN EŞİTSİZLİĞİ YARDIMI İLE QUASI-KONVEKS 

FONKSİYONLAR İÇİN SIMPSON TİPLİ EŞİTSİZLİKLER 

 

Huriye KADAKAL  

Milli Eğitim Bakanlığı  

Mahir KADAKAL  

Giresun Üniversitesi 

İmdat İŞCAN  

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Matematiksel bir tanım olan konveksliğin günümüzde oldukça yaygın kullanıldığı alanlar 

vardır. Bilim adamları ve araştırmacılar yaşamları boyunca ister günlük işlerinde ister 

teknolojide, sanayide ister sanatta, tıpta, müzikte, fizikte, optimizasyonda, matematiksel 

programlamada, denge problemlerinde, mühendislikte isterse de diğer bilimsel alanlarda 

konvekslik kavramı mutlaka kullanmışlardır. Yani konvekslik kavramı bir şekilde hayatımızda 

yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Bilindiği gibi konveks kümeler ve konveks 

fonksiyonlar teorisi ve dolayısıyla eşitsizlikler hem uygulamalı matematik hem de diğer bilim 

dallarında önemli rol oynamaktadır. Eşitsizlikler çalışmalarında en önemli arayışlarından birisi 

daima en iyi yaklaşımı veren eşitsizliği elde etmektir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda en 

çok kullanılan integral eşitsizler, Hölder ve power-mean integral eşitsizliğidir. Yakın zamanda 

İmdat İşcan tarafından ispatlanan ve literatürde Hölder-İşcan integral eşitsizliği olarak bilinen 

integral eşitsizliği sayesinde eşitsizliklerde daha iyi yaklaşım veren sonuçlar elde edilmeye 

başlanmıştır. İntegral eşitsizliklerin en önemlilerinden birisi de çeşitli konveks fonksiyon 

sınıfları için elde edilen Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizliklerdir. 

Set, Özdemir ve Sarıkaya tarafından yapılmış olan “On new inequalities of Simpson’s 

type for Quası-convex functions with applications” başlıklı makalede, quasi conveks 

fonksiyonlar için Simpson tipli eşitsizlikler elde edilmiş ve ayrıca konu ile ilgili olarak reel 

sayıların özel ortalamalarına örnekler verilmiştir. Biz ise çalışmamızda, Set, Özdemir ve 

Sarıkaya tarafından göz önüne alınan özdeşliğe Hölder integral eşitsizliğinden daha iyi bir 

yaklaşım veren Hölder-İşcan integral eşitsizliğini uygulayarak türevlerinin mutlak değerlerinin 

belirli kuvvetleri quasi-konveks olan fonksiyonlar için daha iyi bir yaklaşım veren eşitsizliği 
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elde ettik ve elde ettiğimiz eşitsizliğin Hölder integral eşitsizliği ile elde edilenden daha iyi bir 

yaklaşım verdiğini ispatladık. Ayrıca, çalışmamızın son bölümünde konunun daha iyi 

anlaşılması için içerisinde; aritmetik ortalama, harmonik ortalama, logaritmik ortalama ve p-

logaritmik ortalamanın bulunduğu reel sayıların özel ortalamalarına örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konveks fonksiyon, quasi-konveks fonksiyon, Hölder-İşcan 

integral eşitsizliği. 
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HÖLDER-İŞCAN EŞİTSİZLİĞİ YARDIMI İLE P- FONKSİYON İÇİN İNTEGRAL 

EŞİTSİZLİKLERİN BAZI YENİLEMELERİ 

 

Huriye KADAKAL  

Milli Eğitim Bakanlığı 

ÖZET 

Konvekslik konusu, M. Ö. 250 yılında ünlü bilim adamı Archimedes’in; matematik ve 

diğer birçok bilim dalında sıklıkla kullanılan 𝜋 değerini hesaplamasına kadar uzanan basit ve 

bilinen bir kavramdır. Günlük hayatımızda birçok yolla konvekslik kavramı ile karşılaşıyoruz 

ve deneyimliyoruz. Konveksliğin temelini oluşturan tanım, eşitsizlikle ifade edildiğinden 

konveks fonksiyonlarda eşitsizliğin çok önemli bir yeri vardır. Günümüze kadar matematikçiler 

tarafından konvekslik ve eşitsizlikler üzerine çok sayıda makale ve kitaplar yazılmıştır. 

Eşitsizliklerde en önemli konu en iyi yaklaşımı veren sonucu elde etmektir. Eşitsizlikler 

konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalarda en çok kullanılan integral eşitsizler Hölder 

integral eşitsizliğidir. Ancak son zamanlarda literatürde Hölder İşcan integral eşitsizliği 

sayesinde daha iyi yaklaşım veren sonuçlar elde edilmiştir. Hermite Hadamard integral 

eşitsizliği çeşitli konveks fonksiyon sınıflarında karşımıza çıkan en önemli eşitsizliklerden 

birisidir. 

İmdat İşcan ve arkadaşları tarafından yapılmış olan makalede, türevlenebilir fonksiyonlar 

sınıfı için bir özdeşlik yardımı ve Hölder integral eşitsizliği yardımı ile P fonksiyonlar sınıfı 

için sol taraflı Hermite Hadamard tipli eşitsizlikleri elde etmiştir. Biz ise makalemizde, ilk 

olarak konveks fonksiyonun tanımını, konveks fonksiyonlar için Hermite Hadamard tip integral 

eşitsizliğini ve P-fonksiyonun tanımını verildikten sonra orijinal kısımda, İmdat İşcan ve 

arkadaşları’nın göz önüne aldığı özdeşliğe Hölder İşcan integral eşitsizliğini uygulayarak 

türevlerinin mutlak değerlerinin belirli kuvvetleri P-function olan fonksiyonlar için daha iyi bir 

yaklaşım veren eşitsizliği elde ettik ve elde ettiğimiz eşitsizliğin Hölder integral eşitsizliği ile 

elde edilenden daha iyi bir yaklaşım verdiğini gösterdik. Ayrıca, çalışmamızın son bölümünde; 

reel sayıların aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, logaritmik ortalama, 

p-logaritmik ortalama ve identrik ortalamaları ile birlikte midpoint formülü ve trapezoid 

formülü ile ilgili uygulamalar verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Konveks fonksiyon, P function,  Hölder-İşcan integral eşitsizliği 
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ORTA OKULLARDA GRAMER ANALİZİNİN ÖĞREDİLMESİ USULLERİ 

 

Selime MEMMEDOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

ÖZET 

Okullarda Azerbaycan dili eğitimi tek süreç olarak I-IV, V-IX, X-XI sınıflardan ibaret üç 

aşamanı kapsıyor. Öğrencilerin bilik, başarı ve alışkanlıklarının düzeyi Ana dili üzere 

benimsemesinin sönuçları hem aşamalar arasında varisliyin sağlanmasından, hem de her bir 

aşamada amaç ve görevlerin düzgün belirlenmesinden çok önemli derecede asılıdır. 

İlkokullarda dilin konuşma alışkanlıklarının şekillenmesi ve gelişiminde özel rolü olan 

bölümleri   baresinde bilgi veriyor. Azerbaycan dili eğitiminin birinci aşamasında hem 

öğrencilere dilimizin fonetik, leksik, gramer ve pratik şekilde uslup kuralları baresinde bilgi 

verilir, hem o bilikleri konuşma deneyimine sunmanın yolları anlatılır, hem de dilimizin 

spesifik gramer yapısı baresinde belli bir derecede düşünce oluşturuluyor. Bununla beraber 

teorik materiyallerin, gramer tarif ve kuralların bilimsel esaslarla kapsamlı öğredilmesi ilk 

kursun amacı değildir. Hemin karakterik yön programın ve ders kitaplarının derlenmesinde 

dikkate alınmalı, Ana dili eğitiminin esas ilkesi olan konuşma gelişiminin yönleri dikkat 

merkezinde durmalı, her bir kuralın uygulama yeri, öğrencinin gelişmesindeki rolü esasa 

alınmalıdır. Azerbaycan eğitim sisteminde yapılan reformlara uygun olarak temel eğitim planı 

esasında hazırlanmış yeni programlarda hemin yön dikkata alınmış, konuşmanın gelişimine 

esaslı yardım gösteren pratik dil konularının eğitimine üstünlük verilmiştir. Ders kitapları 

hemin programın esasında yeniden hazırlanmış, önceki ders kitaplarında yer alan bir çok 

kusurlar 2006. yıl basımında esasen ortadan kaldırılmıştır. Azerbaycan dili üzere en zaruri 

bilgilerin verilmesinde gerçek konuşma pratiğine dikkat çekilmiş, sözlüğü (isim ve fiiller) sayca 

çok olan, diğer söz gruplarını kende çevresinde toplayan, yazı ve konuşmada çok kullanılan, 

ilkokul öğrencilerinin belirli düşüncesiyle bağlı olan cümlenin yapısında özel role malik olan 

konuşma parçalarının mitoloji belirti ve sintaktik funksiyonlarının öğredilmesi ön plana 

çekilmiştir. Konuşma parçalarının seçme yolla eğitimi  konuşma gelişimi açısından da takdir 

edilecek bir yöntemdir 

Anahtar Kelimeler: Okul, ders kitabları, analiz, öğrenci 
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EFFECT OF SULFURIZATION TEMPERATURE ON STRUCTURAL PROPERTIES 

IN Cu2SnS3 THIN FILMS  

 

Öğr. Gör. Tuğba BAYAZIT 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Prof. Dr. Murat TOMAKİN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali OLĞAR 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Prof. Dr. Tayfur KÜÇÜKÖMEROĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Emin BACAKSIZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ABSTRACT 

Among the various forms of renewable energy sources, solar energy represents the most 

appropriate option to meet the energy demand of modern society (Guo ve ark., 2017; Long ve 

ark., 2016). Photovoltaic (PV) technology is needed to convert sunlight directly into available 

energy. Until recently, materials such as Te, In and Ga, which are widely used as solar cell 

materials, have been replaced by new generation materials due to their toxicity and the fact that 

they are rare in the earth. In recent years, because of their non-toxicity, inexpensive, earth-

abundont, Cu2ZnSnS4 (CZTS), Cu2SnS3 (CTS) structures have become widely studied. This 

study includes the two-stage production of CTS semiconductor thin films. As a first step, the 

Cu2Sn (precursor layer) was coated on the glass substrate using the Sol-gel method. Cu2Sn 

precursor was converted into CTS structures by annealing in Sulfur (S) atmosphere at 500 C, 

525 C, 550 C and 575 C in the ramping time oven which can increase by 5 C per second. 

XRD, RAMAN and SEM measurements of the samples produced by annealing at four different 

temperatures were performed. According to the XRD results, at each temperature value, in the 

CTS samples compatible with ICSD 98-009-1762 of the monoclinic phase (131̅) (28,10), 

(202̅) (32,10), (133̅) (46,84), (333̅) (55,50) peaks were observed. In addition, it was 

determined that the best crystal structure was obtained at the temperature of 550 C selected as 
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annealing temperature. When Raman spectra were examined; we see two main peaks at 296 

and 354 cm-1. These peaks belonging to monoclinic CTS (Lee et al., 2017, Matsumoto et al., 

2016) were found to be compatible with XRD measurements. With the increase in sulfur 

temperature, the growth in particle sizes is expected (Kanai et al., 2015; Lokhande et al., 2016). 

The growth in particle sizes is clearly evident from the SEM images by increasing the sulfur 

temperature. 

Keywords: Cu2SnS3, Photovoltaic (PV) technology, Semiconductor 

  



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

128 

SPECTRAL DISTRIBUTION OF THE PHOTOCURRENT OF SINGLE CRYSTALS 

OF HIGH-RESISTANCE p-InSe AND LOW-RESISTANCE n-InSe + 0.4 at.% Sn 

 

S. A. Aliyev  

Azerbaijan State Maritime Academy 

Imanova A. Y.  

Azerbaijan State Maritime Academy 

A. A. Ahmad 

Azerbaijan Technical University 

ABSTRACT  

The photoelectric properties of single crystals of high-resistance p-InSe and low-

resistance n-InSe+0.4 at.% Sn at room temperature were studied. It was determined that the 

spectral distribution of photoconductivity is characterized (0.53: 0.80 and 1.03) mkm. In low-

resistance n-InSe+0.4 at.% Sn by the presence of maxima, at a clear maximum is obtained (at 

1 mkm), with a height of about 1.2 eV 

From the obtained single-crystal ingot, the required plane-parallel layers were chipped in 

the direction perpendicular to the "C" axis. To determine the electrical properties, two series of 

samples were taken, the measurement of which was carried out along the layer  low-resistance 

with 𝜌 = 3.33 𝑂ℎ𝑚 ∙ 𝑠𝑚  and high-resistance with 𝜌 = 4 ∙ 10−3𝑂ℎ𝑚 ∙ 𝑠𝑚  see. 

Keywords: photoconductivity, photocurrent, high resistance, low resistance, infrared. 
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OPTICAL PROPERTIES OF EVAPORATED COFE and CU METAL FILMS AT 

LOW SUBSTRATE TEMPERATURES 

 

Dr. Gizem Durak YÜZÜAK 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Doç. Dr. Vagif NEVRUZOĞLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Doç. Dr. Ercüment YÜZÜAK  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ABSTRACT 

In this study, optical properties of thermally evaporated magnetic (CoFe) and non 

magnetic (Cu) metal thin films at very low temperature (<300 K) substrates were investigated 

by means of UV spectrophotometer in vicinity of room temperature. The potential use of 

Co35Fe65 thin film as the soft magnetic phase and well-known good conductor Cu1 is evaluated 

for the nano technologic applications2. In this respect, it is thought to be of critical importance 

to investigate the optical properties of thermally evaporated magnetic and non magnetic metals. 

The Co35Fe65 alloy to be used in the growth of the thin film was obtained by using the arc 

melting furnace and then subjected to heat treatment processes. The 30 nm Co35Fe65 and Cu 

thin films were growth on glass substrates between 100-300 K temperature range by using 

thermal evaporation system from polycrystalline Co35Fe65 alloy and Cu element.   

In this sense, the parameters of low substrate temperatures were done taking into account 

the Soliton model. Following the optical analysis of these Co35Fe65 and Cu thin films, it was 

observed that the Plasmon frequency behavior found in the films enhanced with the right 

proportion with the low substrate temperatures. It can be assumed that the thermal energy 

required achieving a critical level of the particle size of one of the main reasons for this event 

to take place. It can be considered that the region where the change in the slope of the 

transmission curves, where Soliton waves begin.  

Key Words: Metal Thin Film, Low Temperature Substrate Deposition, Thermally 

Evaporated, Opticical Properties 
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EXPLORING MAGNETOIMPEDANCE PROPERTIES OF MAGNETRON CO-

SPUTTERED OF FE/FE-NI THIN FILMS 

 

Dr. Gizem Durak YÜZÜAK 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Doç. Dr. Ercüment YÜZÜAK  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ABSTRACT 

The giant magnetoimpedance (GMI) effect comprising of the huge change of the 

impedance has recently attracted considerable attention for applying the static magnetic field1. 

Here, we report the results of our work focused on developing Fe-Ni thin films, which set on 

Si wafers using ferromagnetic Fe element as an under layer at room temperature and exploring 

what enables these under layers to tailor the magnetoimpedance properties. Layers enlarged in 

this work as follows: Si (substrate)\Fe(0-10 nm)\Fe30Ni70(200 nm)\Si (2 nm). The Si layer 

placed as the top layer to reduce the oxidation and protect the structure. The Fe30Ni70 layer is 

chosen due to its high magnetic properties and expected to show high impedance change. The 

X-ray diffraction data reveal that stack is fully an amorphous structure. Especially, in 

impedance effect studies, it is desired to have amorphous structure of materials. The main 

reason is for that the density of the electron scattering is different in amorphous structure of 

materials2. Complex and non-symmetrical electron scattering density may increase the total 

impedance magnitudes. The chemical composition of the growth alloy thin film was established 

through energy dispersion X-ray measurement (EDX). To reveal GMI effect, impedance 

measurements on frequency dependence under low magnetic field is performed and maximum 

GMI value is obtained at 8 MHz. The impedance value of the thin films was measured by the 

homemade magnetoimpedance system under DC magnetic fields. Peak responses have been 

obtained in all thin films, showing the maximum GMI ratios up to % 72 and its sensitivity is 

around 5  %/Oe for Si\Fe(8 nm)\ Fe30Ni70 (200 nm)\Si (2 nm) stack. The stacked film with the 

GMI within the range of attainable charges and notionally high avability is a capable for sensing 

the hi-tech magnetic field applications. 

Key Words: Giant magnetoimpedance effect, Fe30Ni70 thin films, Magnetic field sensing 

applications 
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PHASE CHANGE MATERIALS FOR LATENT HEAT THERMAL ENERGY 

STORAGE 

 

Ahmet SARI 

Karadeniz Technical University,  

ABSTRACT 

Due to the industrial developments and the increase in population, energy demand 

increases by 2.3% annually. In the world, about 80% of the total energy is produced from fossil 

fuels. This is one of the main causes of CO2 emissions and climate change in atmosphere. For 

example, the main reason for the greenhouse gas emissions in the USA is the use of fossil fuels 

[1]. Therefore, researchers/engineers working on energy have turned to the development of 

renewable energy technologies, which will reduce the changes in climate change and provide a 

sustainable environment for all living beings [2]. On the other hand, because of the increasing 

needs for thermal comfort, the difference between energy supply and demand is constantly 

increasing. In this context, the efficient storage of energy will not only reduce the difference 

between supply and demand, but also increase the performance and reliability of energy 

systems. Today, one of the technologies developed for this purpose is the storage of energy in 

thermal form [3]. Thermal energy storage (TES) is performed primarily as sensible, latent and 

thermochemical. In these methods, the latent heat thermal energy storage (LHTES) technique 

allows the storage/release of high amounts of heat at almost constant temperature and small 

volume change. For this reason, it has become a subject that has been studied more and more 

nowadays. The LHTES process is based on the principle that a phase change material (PCM) 

stores and releases heat during the phase changing process (melting-freezing, melting-

evaporation, transition from a solid crystal phase to another crystal phase, etc.) [4]. In this study, 

general definition of LHTES, commonly used PCMs, their selection criteria and some LHTES 

applications were reviewed based on current literature. 

Key words: Latent heat, Thermal energy storage, Phase change material 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА  

 

Амонова Дильбар Субхоновна   

доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и туризма 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

АННОТАЦИЯ 

В работе сделана попытка исследования социальных явлений и экономических 

процессов в проводимой социальной политике государства, которые выражают 

конечные цели и результаты экономического роста государства, т.к. при достижении 

экономического роста будут повышаться уровень благосостояния населения и стимулы 

к эффективному общественному труду. Обосновывается, что повышение уровня 

благосостояния населения, которое во все времена являлось главной целью 

экономической деятельности любого государства, можно достигнуть при создании 

благоприятных условий для развития и постоянного совершенствования социально-

трудовой сферы. Автор утверждает, что  ранее существующая и сформированная в 

новых условиях хозяйствования система социально-трудовых отношений требует 

коренного реформирования в условиях рынка. Здесь делается акцент на более активные 

действия государства в части выполнения основных социальных функций, т.е.  

регулирование трудовых отношений между работодателями и наемными работниками, 

воздействие на рынок труда и безработицу, предотвращение чрезмерной 

дифференциации доходов, обеспечение социальной защиты отдельных категорий 

населения и т.д. В существующих условиях, когда имеют место значительное 

материальное и социальное неравенство между членами общества, безработица, кризис 

и другие негативные явления,  если проводить реформирование социально-трудовых 

отношений при помощи методов, которые не вписываются в рыночную систему, то 

процесс трансформации не будет протекать успешно и в итоге пострадает все население.  

Анализ показывает, что в Республике Таджикистан, как и в других постсоветских 

странах, при переходе к рыночным отношениям произошло снижение уровня 

производства товаров и услуг, обострились противоречия и конфликты в социально-
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трудовой сфере страны, которые создают серьезные проблемы, препятствующие 

устойчивому социально-экономическому развитию общества. Существующие 

противоречия и конфликты выражаются во  взаимосвязи уровня оплаты труда работника 

и затрат работодателя, отсутствия стимулирования работодателя в организации и 

создании условий труда, в снижении мотивации труда работников и, тем самым, их 

участия в общественном производстве. Делается вывод о том, что на данном этапе 

проведение социальных реформ не менее важно, чем экономические преобразования. 

Выполнение социальных функций в условиях Таджикистана должно выражаться, 

прежде всего, на повышение экономических стимулов и мотивации членов общества к 

труду путем регулирования социально-трудовых отношений между работодателями и 

наемными работниками, а также на предоставление социальных гарантий нуждающимся 

слоям населения. По мнению автора, все это в итоге даст возможность трудоспособному 

и нетрудоспособному населению повысить уровень своего благосостояния и в то же 

время, проводя именно такую политику, государство может обеспечить минимальный 

прожиточный уровень для всех граждан страны и не допустить социальной 

напряженности в обществе.  

Ключевые слова: государство, социальная политика, рыночная экономика, 

благосостояние 
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MIXED LIGAND COORDINATION COMPOUNDS OF PALLADIUM WITH 

POLYAMINE AND HETEROCYCLIC AMINES 
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Azerbaijan Medical University  

M. Y. YUSIFOVA 

Azerbaijan Medical University  

KH. İ. HASANOV 

Azerbaijan Medical University  

 

ABSTRACT 

Polyamines’ role in restoration of DNA structure and fact of being intensively synthesized 

during the development of cancer tumors played a significant role for solving a number of 

problems. Due to becoming “provider” to poliferation and cancerogenesis of cell, it is 

presumably assumed to stop development of cancerogenesis by blocking the synthesis of 

polyamines. On the other hand, the study of coordination compounds of nitrogen-content 

organic ligands with platinum and palladium has been widely started to be explored after 

detecting cis-dichlordiammine complexes to have a therapeutic or curative effect against cancer 

tumors. 

In this presented study, using pentaethylenehexamine (PEHA–

H2N(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH2) like polyamine and nicodinum

 (ND) and metronidazole  (MN) like biologically active 

ligand, mixed ligand complexes of palladium were synthesized, composition, structure and 

biological activities were studied. In the sour environment H2PEHA[PdCl4] - containing cation 

- anion type complex compound of pentaethylenehexamine with palladium was obtained. The 

protonation of the ligand's unitary amine group is observed by 3410 and 3396 cm-1 absorption 

layers in the Spectrum IQ of complex. A powerful 326 cm-1 absorption layer recorded on the 
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spectrum IQ of the complex belongs to formed [PdCl4]
2- tetra acid anion. [Pd(PEHA)2]Cl2 

electrolyte type complex compound was obtained by adjusting the reaction conditions and 

ligand metal ratio. As evidence of that, there can be example such as two 421 and 424 cm-1 

absorption layer belonging to the NPd valence bond in the complex's spectrum IQ. Instead of 

the absorbed band located in the 3500 - 3300 cm-1 zone belonging to the free - NH2 group, 3250 

and 3220 cm-1 absorption layers observed in the IQ Spectrum of the complex were referred to 

the amine groups involving in the coordination.  

[Pd(PEHA)(ND)2]Cl2 and [Pd(PEHA)(MN)2]Cl2 content complexes were synthesized in 

neutral environment by using [Pd(PEHA)2]Cl2 in the synthesis as the starting material. 

Nicodinium molecule coordinates with central atom, pyridine nitrogen atom in cis-state, 

nitrogen atom of the amide group does not participate in the coordination. 

Pentaethylenehexamine molecule also emerges a metal chelate cycle through bidentate 

coordination in the cis- state.  

Metronidazole molecule coordinates with imidazole nitrogen atom in the complex of 

mixed ligand pentaethylenehexamine palladium. Pyrrole nitrogen atom and other functional 

groups do not take part in this coordination. The evidence for this is the absence of a 1526 cm-

1 absorption layer typical of skeletal vibration of the imidazole ring in the Spectrum IQ - 

[Pd(PEHA)(MN)2]Cl2 of the complex. A new 1610 cm-1 absorption layer observed in the IQ 

Spectrum of the complex is referred to the skeletal vibration of the imidazole ring involved in 

the coordination. The other two 400 and 409 cm-1 absorption layers prove the bidentate 

coordination of pentaethylenehexamine with metronidazole in the mixed ligand complex in cis- 

state. 

The toxicity and initial biological activity of synthesised complexes have been 

investigated and it has been founded that all of the newly acquired complexes play a crucial 

role in neutralizing of each free radical. 

Key words: pentaethylenehexamine, mixed ligand, metronidazole, complex 
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KÜRESEL MODANIN İMGESEL TUTKUSU PANTOLON TERCİHLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

 

Prof. Dr. Fatma KOÇ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  

Öğr. Gör. Leyla KAYA DURMAZ 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Küreselleşme bağlamında moda ve modaya ilişkin değerler bireyler tarafından 

kullanılarak tüketilmektedir. Bireysel tercihler öne çıkmakla birlikte tüketicilerin pantolon 

kullanımı çok çeşitli etkenlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Pantolon, yirminci yüzyılın 

ikinci yarısından sonra, yaşları, cinsiyetleri, kültürleri ve ülkeleri alt üst eden küresel modanın 

arenasında tek başına yer almış bir giysi olarak gündeme gelmiş ve tüketiciler tarafından tercih 

edilmiştir. Pantolon, günümüzde toplumsal cinsiyet farklılıkları, ekonomik gelir düzeyi, vücut 

yapısı, sosyal ve kültürel çevre etkeni gözetilmeksizin hemen hemen yaşamın her anına ve her 

ortama uyum sağlayabilen bir giysi parçası olarak kullanılmaktadır. Genel olarak, 

kullanıcılarının bir tür işaretleme veya kimlik belirleyiciliği ortadan kaldırabilen olağanüstü bir 

kapasiteye sahiptir. Pantolon kullanımı toplumun çoğu tarafından yalnızca “sıradan” olarak 

tanımlanan bir kategoride yaşama mücadelesi sergiler. Bununla birlikte pantolon için 

kullanılabilecek en iyi ifade “rahat olmak” tır. Modaya uygunluğun yanısıra, özellikle de 

üniversite öğrencilerinin gardırobundaki en popüler giyim kategorilerinden biri olarak tercih 

edilmesidir.  

Günümüzde küreselleşmenin, popüler kültürün ve modanın etkisiyle, Dünya’da ve 

Türkiye’de yaşanan yoğun sosyal-kültürel değişimlerin, özellikle ilk olarak gençleri etkisi 

altına aldığı bilinmektedir. Bu değişimlerin başında, moda etkenine bağlı olarak pantolon 

kullanımının başı çektiğidir. Farklı form ve küresel dağıtım nedeniyle pantolonlar tüketicilerin 

küresel markalaşmaya farklı kültürel bağlamlarda verdiği yanıtların incelenmesi için uygun bir 

nesne olarak görülmüştür. Bu araştırmada;  genç tüketicilerin pantolon tercihlerini etkileyen 

faktörleri belirleyerek, moda etkeni bağlamında pantolon edinme davranışları ve algıları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle pantolon üreten moda sektörüne ve 

şirketlerine pazarlama ve yönetsel bilgiler sağlamak ana odak noktasıdır. Bu durum  
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tüketicilerin pantolon satın alırken dikkate alacakları marka değeri algıları, fiyatlandırma, 

model seçimi ve kalite beklentileri vb. satın alma motivasyonları, şirketlerin müşteri 

memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için daha etkili ürün ve pazarlama stratejileri 

geliştirmelerine zemin oluşturmasını sağlayacaktır.  

Betimsel araştırmanın örneklemini, tesadüfi örneklem yöntemi ile Giresun 

Üniversitesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 250 kız öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacının hazırladığı iki bölümden oluşan ölçme aracı 

ile toplanmıştır. Araştırma verileri, moda tasarım programı öğrencileri ve diğer bölümlerde 

okuyan öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme aracı ile toplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS 15.00) kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin yüzde ve frekans dağılımları alınmış,  gençlerin demografik 

özellikleri ile pantolon  tercihleri ile kullanım özellikleri arasında Ki-Kare Testi (Chi-Square 

Test) uygulanarak, veriler p< .05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pantolon, Moda Tasarımı, Genç, Marka 
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KATKISIZ TlGaS2 ve Fe KATKILI TlGaS2 YARIİLETKENLERİN BÜYÜTÜLMESİ 

ve YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
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ÖZET 

Katkısız TlGaS2 ve Fe katkılı TlGaS2 üçlü yarıiletkenler, modifiye edilmiş Bridgman- 

Stockbarger kristal büyütme yöntemi ile elde edilmiştir. Büyütülen numuneler tabakalı yapıya 

sahip olup çatlak ve noktasal kusuru oldukça az olan ayna gibi parlak yüzeylere sahip olduğu 

gözlenmiştir.  Bazı araştırmacıların ve bizim deneysel öngörümüze göre büyütülecek olan 

yarıiletkenin oluşturan elementleri öğütülüp ikinci bir ampule alınması sonucunda oksitlenme 

ve element kaybının olması gibi etkenler göz önüne alınarak ilgili elementler tek bir ampulde 

ve tek bir seferde büyütülmüştür. TlGaS2 ve Fe katkılı TlGaS2 ikili yarıiletken kristallerinin 

büyütme işlemi 14 gün ve ön reaksiyonla birlikte 19 gün 7 saatte tamamlanmıştır. Üçlü 

bileşiklerin oda sıcaklığında XRD spektrumları alınmıştır. Katkısız TlGaS2 ve Fe katkılı 

TlGaS2 yarıiletkenleri yansıma düzlemleri arasındaki mesafe, tanecik büyüklüğü, zorlanma 

derecesi, dislokasyon yoğunluğu, birim alan başına kristal sayısı ve mikro gerinim veya mikro 

zorlanma değerleri bulunmuştur. Bu parametreler oda sıcaklığında bir takım eşitlikler 

kullanılarak hesaplanmıştır. Numunelerin p-tipi elektriksel iletkenliğe sahip olduğu ısıl prob 

tekniği ile ölçülmüştür. Örgü parametreleri hesaplanmış ve katkısız TlGaS2 ve Fe katkılı 

TlGaS2 yarıiletkenlerin uzay yapısı belirlenmiştir. XRD analizlerinin sonuçları özetlendiğinde; 

TlGaS2 yarıiletkenine Fe katkılama sonucu pik şiddetlerinde ciddi bir artışın olduğu, bazı 

piklerin kaybolduğu, yeni piklerin ortaya çıktığı ve piklerin yarı genişliğinin azaldığı 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TlGaS2 ve Fe katkılı TlGaS2 yarıiletkenler, Büyütme, Yapısal 

analizAcknowledgements: This work was supported by the Atatürk University Research Fund, 

Project No: FBG-2018-6423 and FYL-2018-6683.   
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ON E-RADICAL SUPPLEMENTED MODULES 

 

Doç. Dr. Celil NEBİYEV 

Ondokuz Mayıs University  

ABSTRACT 

In this work we investigate some properties of e-radical supplemented modules. All rings 

have unity and all modules are unital left modules in this work. Let N be an R-module. If every 

essential submodule of N has a generalized supplement in N, then N is called an e-radical 

supplemented (or briefly e-Rad-supplemented)  module. Clearly we can see by definitions that 

every (radical) generalized supplemented module is e-radical supplemented. Since every weak 

supplement is a (radical) generalized supplement, every weakly essential module is e-radical 

supplemented. Because of this e-radical supplemented modules are more generalized than 

weakly essential supplemented modules. Since every supplemented module is radical 

(generalized) supplemented, every supplemented module is e-radical supplemented. Since 

every weakly supplemented module is weakly essential supplemented, every weakly 

supplemented module is e-radical supplemented. Since every essential supplemented module 

is weakly essential supplemented and every weakly essential supplemented module is e-radical 

supplemented, every essential supplemented module is e-radical supplemented. Since every 

hollow module is supplemented and every supplemented module is e-radical supplemented, 

every hollow module is e-radical supplemented. Since every local module is hollow and every 

hollow module is e-radical supplemented, every local module is e-radical supplemented. Let N 

be a weakly g-supplemented module. If every submodule of N is essential in N, then N is weakly 

supplemented and hence N is e-radical supplemented. Let N be a g-supplemented module. If 

every submodule of N is essential in N, then N is supplemented and hence N is e-radical 

supplemented. Let N be e-radical supplemented module, X and Y be two submodules of N. If X 

and Y is e-radical supplemented, then X+Y is also e-radical supplemented. Let N be e-radical 

supplemented module and X be a submodule of N. Then N/X is e-radical supplemented. 

Key Words: Essential Submodules, Small Submodules, Supplemented Modules, Radical 

(Generalized) Supplemented Modules. 
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WEAKLY GE-SUPPLEMENTED MODULES 

 

Doç. Dr. Celil NEBİYEV 

Ondokuz Mayıs University  

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin ÖKTEN 

Amasya University  

 

ABSTRACT 

In this work weakly we define ge-supplemented modules and investigate some properties 

of these modules. All rings have unity and all modules are unital left modules. Let M be an R-

module. If every essential submodule of M has a weak g-supplement in M, then M is called a 

weakly ge-supplemented (or briefly wge-supplemented)  module. Clearly we can see that every 

weakly g-supplemented module is weakly ge-supplemented. Since every weakly supplemented 

module is weakly g-supplemented, every weakly supplemented is weakly ge-supplemented. 

Since every supplemented module is weakly supplemented, every supplemented module is 

weakly ge-supplemented. Clearly we can see by definitions every weakly essential 

supplemented module is also weakly ge-supplemented. Hence weakly ge-supplemented 

modules are more generalized than weakly essential supplemented modules. Since every g-

supplemented module is weakly g-supplemented, every g-supplemented module is weakly ge-

supplemented. Since every hollow and every local module are supplemented, every hollow and 

every local module are weakly ge-supplemented. Since every generalized hollow module is g-

supplemented, every generalized hollow module is weakly ge-supplemented. Let M be a weakly 

ge-supplemented R-module. If every nonzero submodule of M is essential in M, then M is 

weakly g-supplemented. If every nonzero submodule of M is essential in M, then M is weakly 

supplemented too. It is proved that every factor module and every homomorphic image of a 

weakly ge-supplemented module are weakly ge-supplemented. Hence every direct summand of 

a weakly ge-supplemented module is weakly ge-supplemented. Let M be an R-module, X and 

Y be two submodules of M. If X and Y is weakly ge-supplemented, then X+Y is also weakly ge-

supplemented. 

Key Words: Essential Submodules, Small Submodules, Supplemented Modules, Weakly 

Supplemented Modules. 
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İRİS ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KOLESTEROL SEVİYESİNİN İNCELENMESİ 

 

Arş. Gör. Ferdi ÖZBİLGİN 

Giresun Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Çetin KURNAZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüzde insan vücudundaki organların sağlık durumunun kişilerin irisinden takip 

edilmesi mümkündür. Bu işlemler organların iris üzerindeki ilgili bölgelerinin incelenmesi ve 

varsa iris üzerindeki belirtilerin tespit edilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada, 

kişide yüksek kolesterol bulunması durumunda iris çevresinde oluşabilen sodyum halkası 

(arcus senilis) belirtisinin MATLAB programı ile tespiti ve sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu 

işlemlerin sonrasında sınıflandırılması yapılan sodyum halkaları ile kişinin kolesterol düzeyi 

arasında ilişki kurulmuştur. Çalışmada kullanılan yöntemler, iris tanıma sistemleri ile 

iridolojinin harmanlanması ve güncellenmesi ile elde edilmiştir. Popüler biyometrik tanıma 

sistemlerden birisi olan iris tanıma sistemleri, göz bebeği, iris, sodyum halkası gibi kısımların 

tespiti işlemlerinde; iris üzerinden kişinin sağlık durumu hakkında bilgi edinme tekniği olan 

iridoloji ise sodyum halkasının özellikleri ve göz üzerindeki konumu tespitinde kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan işlem basamakları görüntünün siyah beyaz hale getirilmesi, ardından John 

Daugman’ın geliştirmiş olduğu İntegral Diferansiyel Yöntemi ile göz bebeği konumunun tespiti 

edilmektedir. Gözbebeği konumu belirlendikten iris iç içe 8 halkadan oluşan halkalara 

ayrılmaktadır. Bu 8 halkanın her biri kendi içerisinde 128 eşit parçaya bölünür ve böylece iris 

deseni 1024 (8x128) parçaya bölünmüş olur. Bu 1024 parçanın içerisinde kalan kısımların 

ortalaması alınır. Daha sonra ortalaması alınan desen 8x128’lik dikdörtgen şekline getirilerek 

kutupsal gösterim sağlanmış olunur. Kutupsal gösterimdeki iris Rubber Sheet Tekniği ile daha 

kolay analiz edilebilmesi için dikdörtgen formata dönüştürülmektedir. Son olarak iristeki 

ortalama sodyum halkası kalınlığı ile iris uzunluğu oranı hesaplanarak hastanın kolesterol 

seviyesi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarla da başlangıç, orta ve ileri olmak 

üzere üç farklı sınıflandırılma yapılmıştır.  Çalışmanın kullanılan veri bankası, internet 

üzerindeki çeşitli kaynaklardan temin edilen resimlerdir. 

Anahtar Kelimeler : İris, Sodyum halkası, Kolesterol, Görüntü işleme 
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GROWTH AND TEMPERATURE DEPENDENCE OF HALL EFFECT FOR Cd 

DOPED GaSe SINGLE CRYSTAL 

 

Gürbulak BEKIR 

Atatürk University  

ABSTRACT  

Single crystals of GaSe:Cd was grown by a modified Bridgman/Stockbarger method from 

a stoichiometric melt of 6N (N: 99,999%) gallium and selenium starting materials, obtained 

from alfa aesar in a carbon-coated and vacuum-sealed quartz ampoules with a tip at the bottom. 

Synthesis and the growth procedure were carried out in the same tube without breaking vacuum 

to minimize contamination. The solidified ingot was cooled to room temperature in 25 hours. 

The ingot had no cracks or voids on the surface. No polishing or cleaning treatments were 

carried out on the cleaved faces of this sample because of the natural mirror-like cleavage faces. 

They were cleaved into perpendicular planes of naturally cleaved planes. Ohmic contacts for 

the Hall and magnetoresistance measurements were made by in evaporation in a vacuum of 10-

5 Torr. Indium shots located on the evaporated indium dots in contacts were annealed in nitrogen 

medium at 300 °C for 3 min. It provides better control of thermal conditions to grow high 

quality single crystals; the Hall coefficient was made using a four-point direct current at 

temperatures to obtain the effects of temperature on the concentration and mobility of carriers. 

The current was made to flow in the surface planes and a magnetic field (2.3 T) was applied 

perpendicular to these planes. The temperature dependencies of the Hall mobility of holes, the 

carrier concentration, the electrical conductivity, Hall voltage, resistivity and the transverse 

magnetoresistance effect has been investigated in p-GaSe:Cd in the sample temperature range 

10-340 K. The carrier concentration increases with increasing temperature according to the 

properties of semiconductors. GaSe:Cd shows that electrons are scattered by different types of 

donors and acceptors. The Cd atoms complex with the impurities acting as donors in the layers, 

rendering them inactive. Increasing the carrier density causes the conductivity to increase and 

the resistivity to decrease. 

Keywords: Crystal growth, GaSe:Cd, Galvanomagnetic Properties, Hall effect.  

Acknowledgements: This work was supported by the Atatürk University Research Fund, 
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HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ 

FARKLI ŞARJ EŞİK DEĞERLERİNİN ARAÇ PARAMETRELERİNE ETKİLERİ 

 

Öğr. Gör. Feyyaz ALPSALAZ 

Bozok Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAY 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Arş. Gör. Ferdi ÖZBİLGİN 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada hibrit elektrikli araçlarda bulunan enerji yönetim sistemindeki Şarj seviyesi 

(State Of Charge, SOC) eşik değerlerinin farklı değer aralıklarında alınarak Hibrit elektrikli 

aracın çıkış parametrelerindeki performanslarına göre seçilmesi amaçlanmaktadır. Hibrit 

elektrikli aracın optimum enerji yönetim ve güç dağıtımını sağlayacak kural tabanlı 

optimizasyon sistemi için kurallar belirlemiştir. Optimizasyonda kuralları; enerji depolama 

sistemindeki bataryaların maksimum ve minimum değerleri değiştirilirken, motorların çalışma 

bölgeleri, tekerleğin şarj momenti ile talep gücü ve fren bölgeleri sabit tutulmuştur. 

Optimizasyonda bataryanın minimum ve maksimum değerleri beş farklı değer belirlenerek 

değerlendirilmiştir. Enerji yönetim sisteminin test edilebileceği Simulink tabanlı benzetim 

modeli ve yeni bir seri hibrit elektrikli araç mimarisi geliştirilmiştir. Çalışmada önerilen araç 

mimarisinde yardımcı sistemler için içten yanmalı motor (İYM) modeli, elektrik motoru (EM) 

modeli, enerji depolama sistemi (EDS) modeli, konvertör modeli, genset modeli, şanzıman ve 

diferansiyel modeli, tekerlek modeli ve araç dinamiği modeli oluşturulmuş ve ardışık (kaskad) 

olarak birebirlerine bağlanmıştır. Araştırma kapsamında önerilen araç model kütüphanesinde 

her yardımcı sistem kendine özgü bir veri okuma-yazma-hafıza bloklarına sahiptir. Bu bloklar 

ve bloklara ait tüm alt sistemlerin paylaşımına açık ve ortak bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

Ayrıca enerji depolama sisteminde ardışık bataryadaki güç paylaşımı şarj yönetimi sistemiyle 

dağıtılmıştır. Simülasyon çalışmasında Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (New European Driving 

Cycle, NEDC) sürüş çevrimini kullanılmıştır. Enerji depolama sistemini akım ve batarya 

kayıpları, elektrik motorunu çıkış torku ve motor kayıpları, jeneretör setinin çıkış torku ve 

çalışma süresi, SOC değerini ise düzgün şarj/deşarj durumunun performanslarına göre enerji 
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yönetim sistemi kıyaslanmıştır. Simülasyon sonucunda enerji depolama sistemindeki tüm 

maksimum ve minumum değer aralıklar için olumlu sonuçlar vermiştir, optmizasyon için en 

uygun SOC aralığı ise 0,4 - 0,8 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Hibrit elektrikli araçlar, lityum iyon akü,  optimizasyon, enerji 

yönetim sistemi, modelleme. 
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RAVİNSONDE RASAT GÖZLEMLERİNİN ASTRONOMİK AMAÇLARLA 

KULLANIMI: ERZURUM ÖRNEĞİ 

 

Betül ATALAY GÜNEY 

Yavuz GÜNEY 

Cahit YEŞİLYAPRAK 

ÖZET 

Astronomik bir gözlemevi yerleşkesi için, atmosferik hava kalitesi en önemli faktördür. 

Yer tabanlı gözlemevlerinin yer seçiminde atmosferik özellikleri bakımından iki önemli adım 

vardır: Bunlardan birincisi, uzun dönemli iklim verilerinin incelenmesiyle, bölgedeki 

bulutluluk, bağıl nem, toplam su buharı, rüzgar hızı gibi değişkenlerin modellenmesi; ikincisi 

ise aday zirvelerde birkaç yıl süren ayrıntılı meteorolojik gözlemlere dayalı olarak, 

soğuruculuğu oldukça yüksek bir gaz olan farklı seviyelerdeki (800, 700, 600 ve 500 milibar) 

su buharı yani yoğuşabilir su buharı (Precipitable Water Vapour, PWV) verilerinin analizidir. 

Su buharı, atmosferden kısa dalgaboylu radyasyonun geçmesine izin verirken, uzun dalgaboylu 

radyasonun geçmesine izin vermeyerek soğurulmasına neden olur. Bu sebepten dolayı, su 

buharı miktarının tahmini bölgesel hava tahmini ve iklimsel araştırmalar için önemli etkilerden 

birisidir. 

Ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ravinsonde 

istasyonlarından alınan radyosonda gözlem verileri ile kısa zamanlı hava tahmini yapılabileceği 

gibi uzun dönemli iklim modellemesi çalışmaları gerçekleştirilebilir. 

Astronomik gözlemevleri için önemli olan PWV değerleri 4 ayrı yöntem ile elde 

edilebilir. Bu yöntemler; Radyosonda balonları, su buharı radyometreleri (Water Vapour 

Radiometers, WV), GPS sistemleri ve sentetik diyafram radarı interferometreleri (Synthetic 

aperture radar interferometry, SAR) dir. Çalışmamızda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 

Erzurum ili için temin edilen günlük radyasonda verileri (12 saatlik periyotlarla) ile gece-

gündüz, mevsimsel ve yıllık olmak üzere üç farklı grup halinde analizler gerçekleştirilmiştir. 

Bu analizler modellenerek bölgenin PWV özelinde genel yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bu modelleme sayesinde geçmişe yönelik analizler kullanılarak gelecek yıllar için PWV 

değerinde gün mertebesinde yüksek doğrulukla öngörüler yapılabilecektir. Bu öngörünün 
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yapılması, hem kısa vadede iklim değişimlerinin saptanması hem de uzun vadede bölgenin 

PWV haritasının ortaya çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yoğuşabilir su buharı, Radyosonda, PWV 
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SUCCESSOR EĞRİSİNDEN ELDE EDİLEN SMARANDACHE EĞRİLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi  

Gülşah KAYA 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

3-boyutlu Öklid uzayında herhangi bir eğrinin eğrilik ve tosiyonuna göre eğrinin düzlem 

eğrisi veya bir uzay eğrisi olup olmadığını çok rahat söyleyebiliriz.  

Herhangi bir eğrinin Frenet vektörleri konum vektörü olarak alındığında bu vektör 

arafından çizilen regüler eğrilere Smarandache eğrileri denir.  

Herhangi bir regüler eğrinin teğet vektörü,  diğer bir eğrinin normal vektörü olacak 

şekilde çiziliyorsa, çizilen bu eğriye  Successor eğrisi adı verilir.  

Önceki çalışmalarda herhangi bir eğrinin Frenet çatısı, eğriliği ve  burulması tanımları, 

bir Successor eğrisinin nasıl elde edilidiği ve Successor eğrisinin Frenet aparatlarının esas eğri 

ile arasındaki ilişkiler verilmiştir. 

Çalışmada Successor eğrisinin konum vektörlerinden Smarandache eğrileri elde edildi. 

Successor eğrisinin teğet vektörü 1T  , asli normal vektörü 1N  ve binormal vektörü 1B  ile 

gösterildi. Teğet ve asli normal vektörlerin toplamından elde edilen vektörün çizdiği regüler 

eğri 1 - Smarandache eğrisi, teğet ve binormal vektörlerin toplamından elde edilen vektörün 

çizdiği regüler eğri 2 - Smarandache eğrisi, normal ve  binormal vektörlerin toplamından elde 

edilen vektörün çizdiği regüler eğri 3 -Smarandache eğrisi, teğet, normal  ve binormal 

vektörlerin toplamından elde edilen vektörün çizdiği regüler eğri 4  -Smarandache eğrisi 

olarak tanımlandı.  

1 - Smarandache eğrisinin teğet vektörü 
1

T , normal vektörü 
1

N  ve binormal vektörü 

1
B , eğriliği 

1
  ve torsiyonu (burulması)  

1
 olmak üzere Frenet aparatları hesaplandı. Benzer 

şekide, 2 - Smarandache eğrisinin Frenet çatısı, eğrilik ve torsiyonu (burulması); 3 -

Smarandache eğrisinin Frenet çatısı, eğrilik ve torsiyonu (burulması) ve 4  -Smarandache 
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eğrisinin Frenet çatısı, eğrilik ve torsiyonu (burulması) bulundu. Bulunan bağıntıların Frenet 

aparatları, esas eğrinin Frenet aparatları cinsinden ifade edildi. 

Seçtiğimiz örnek bir eğrinin Successor eğrisi ve bu eğriden elde edilen Smarandache 

eğrilerinin çizimleri Mapple programında çizilerek, Çalışmaya ilave edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Smarandache eğrisi, Successor eğrisi, eğrilik, burulma 
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SUCCESSOR EĞRİSİNİN VEKTÖREL MOMENT EĞRİLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi  

Gülşah KAYA 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

3-Boyutlu Öklid uzayında herhangi regüler bir eğrinin teğet vektörü,  diğer bir eğrinin 

normal vektörü olacak şekilde çiziliyorsa, çizilen bu eğri Successor eğrisi olarak bilinmektedir. 

Moment kuvvet etkisi ve vektörel moment bir vektör etkisiyle dönme anlamına gelmektedir. 

Bir   eğrisininin  s  noktasındaki Frenet vektörleri       , ,T s N s B s  olmak üzere   

eğrisini Frenet vektörlerine bağlı olarak              s f s T s g s N s h s B s     şeklinde 

yazılabilir. 

Önceki çalışmalardan herhangi bir eğrinin Frenet çatısı, eğriliği ve  burulmasının nasıl 

bulunduğu bilinmektedir. Bir Successor eğrisinin tanımı ve Successor eğrisinin Frenet 

aparatlarının esas eğri ile arasındaki ilişkiler  Menninger’ in  2014 yılında yayınlanmış olan ‘’ 

Characterization of the slant helix as successor curves of the general helix. ‘’ isimli 

makalesinden bilinmektedir.  Ayrıca Yılmaz Tuncer’in 2017 yıında yayınlanan ‘’ Vectorial 

moments of curves in Euclidean 3-space’’ makalesinden vektörel moment vektörlerinin nasıl 

bulunduğu bilinmektedir. 

Bu çalışmada herhangi bir   eğrisinin vektörel moment eğrilerinden yola çıkarak 

Successor eğrisinin vektörel moment eğrileri hesaplandı. Successor eğrisini 
*  ile gösterirsek 

Successor eğrisininin teğet vektörü  *T s , normal vektörü  *N s ve binormal vektörü  *B s  

olmak üzere              * * * * * * *s f s T s g s N s h s B s     şeklinde yazılabilir. Bu 

çalışmamızda öncelikle  *f s ,  *g s ve  *h s  değerleri bulundu. Daha sonra  Successor 

eğrisinin   * s  noktasındaki Frenet vektörleri ile Successor eğrisinin vektörel moment 

vektörleri   * *

1 T    , * *

2 N    ve * *

3 B    şekilinde vektörel çarpımlarından 
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elde edildi. Bu vektörlerin çizdiği eğriler  1 vektörel moment eğrisi,  2  vektörel moment 

eğrisi ve  3  vektörel moment eğrisi olarak isimlendirildi. 

 1 vektörel moment eğrisinin teğet vektörü 
1

T , normal vektörü 
1

N  ve binormal 

vektörü 
1

B , eğriliği 
1

  ve torsiyonu (burulması)  
1

 olmak üzere Frenet aparatları 

hesaplandı.Benzer şekide,  2  vektörel moment eğrisinin Frenet çatısı, eğrilik ve torsiyonu 

(burulması) ve  3  vektörel moment eğrisinin Frenet çatısı , eğrilik ve torsiyonu (burulması) 

hesaplandı. 

Seçtiğimiz örnek bir eğrinin Successor eğrisi bulundu. Bu eğrinin vektörel moment 

eğrilerinin çizimleri Mapple programında çizilerek, çalışmaya dahil edildi. 

Anahtar Kelimeler: Successor eğrisi, Vektörel moment, eğrilik, burulma 
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SYNTHESİS AND PROPERTİES OF ALLYLPHENOXYMETHYL SUBSTİTUTED 

1,2-OXAZOLİDİNES 

 

Ali  ALİYEV 

Azerbaijan Architecture and Construction  University  

Balaqiz MAMMADOVA 

Azerbaijan Architecture and Construction  University  

Shahla AHMAD 

Azerbaijan Architecture and Construction  University 

 

ABSTRACT  

A method has been developed for the synthesis of 1-allylphenoxy-3-N-phenyl- (benzyl) 

amino-2-propanol with aromatic and aliphatic aldehydes to obtain the corresponding 

substances. It was established that the direction of the reaction is determined by the structure of 

the aldehyde, and the general reaction scheme was proposed and substantiated. 

This scheme involves the formation of methylimmonium cation as the main intermediate, 

subsequent  cyclization to oxonion. 

The synthesized 1,3-oxazolidines are potential antimicrobial additives to lubricating oils. 

The yield of oxazolidines is significantly influenced by the ratio of initial reagents and process 

conditions. Pretty good yields of the target products (80-93%) were obtained by carrying out 

the synthesis in the solution of the reaction water. In addition, 5-allylphenoxymethyl-substituted 

1,3-oxazolidines synthesized were tested as antimicrobial additives, and they exhibit 

antimicrobial activity more than the known industrial additives 8-hydroxyquinoline and sodium 

pentachlorophenolate. 

Keywords: aminoalcohol, asetaldehyde, propanol, oksazolidines, benzaldehyde 
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CdİnGaS4 BAZINDA HAZIRLANMIŞ ELEKTROQRAFIK TABAKALARDA 

POTANSIYEL RELYEFIN OLUŞMA MEKANIZMI 

 

Nizami MAMEDOV 

                    Azerbaycan Devlet  Aqrar Universitesi  

Ismail ISMAILOV  

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi  

Elara MAMEDOVA  

Azerbaycan Devlet  Aqrar Universitesi 

ÖZET 

Elektroqrafik tabakalar toz şekline getirilmiş yüksekdirençli, spektrumun gözüken 

aralığında ışığa hassas, katmanlı yapıya sahip olan CdİnGaS4 kristelleri, berrak yapıştırıcı 

ortamda karıştırılarak, düşük dirençli metal ve ya kağıt yüzeyine ince tabaka şeklinde sürtmekle 

kurudulur  ve elektrizatörle yüklenir. 

Yüklenme sırasında tabakanın önemli kısmını oluşturan, karanlikda yüksekdirençe sahip 

yarıiletkenlerde elektrik alanı oluşur ki, elektrografik tabakada belli bir potansiele kadar 

yüklenmeye neden olur. Bu yöntemle hazırlanan elektroqrafik tabakalara hassaslık kazandırılır. 

Yüklenme ve karanlıkda yarıdüşmә potansiyelini artırmak için yarıiletken toz haline getirilerek 

kuru şekilde akseptör maddesi gibi kullanılır. 

Yüklenmiş elektrofotoqrafik tabakaya yarıiletkenin fotohassaslığı aralığında olan ışıqla 

herhangi resmin ve ya objenin yansımasını, yüklenmiş tabakaya yönletmekle tabaka dahilinde 

“saklı” elektroststik alan meydana geler. Elektrofotoqrafik tabakanın önemli karakteristik 

parametri yüklenmiş potansielin ışıqlanmada yarıdüşmә zamanıdır. Yani ışıklanmanın etkisiyle 

potansiyelin deyerinin yarıya düşme zamanının ışıklanmaya bağlılığının göstergesidir. 

CdİnGaS4 bazında   hazırlanan elektroqrafik tabaka yüklendikden sonra ona yönlenen ışığın 

etkisi tabakanın yüreyinde gizli elektroststik manzara ve bazen de ‘Potansiyel relyef’ gibi 

tanımlanan manzara oluşur. Elektrostatik manzaranın oluşmasının mekanizmi elektrik 

yüklenmesi, karanlıkda ve ışıklanmada yarıiletkenlerde baş veren olaylardır. Karanlıkda 

elektrostatik alanın kalitesini korumak ve uzun bir süre tutunmak için elektrofotoqrafik 

tabakalar oluşturan yüksekdirençli yarıiletken materyalın fotoelektret özelliye sahip olması 

önemlidir. CdİnGaS4 maddesinin fotoelekret halinde ve elektrofotorafik tabaganın esasının 



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

153 

düşükdirencli olması, kaliteli potansiyel relyef almak için önemli şartdır. Elektrofotoqrafik 

tabakaların esas özelliklerinden biri karanlık direncin böyük olmasıdır. CdİnGaS4 yarıiletken 

monokristallerde ilişki düzeyinin araştırması gösterir ki, yasak zonada derin olmayan boş 

seviyyeler olduğundan kristalin taçşekilli boşalma sürecinde serbest yüktaşıyıcılar nisbeten 

derin düzeyde toplanır. Düzeylerin konsantrasiyonu yüzey yükleri ekranlaya bilirse, onda 

potansiyelin azalması daha hızlı oluşur. Yüktaşıyıcıların düzeylerden termik olarak kopması 

sonucu yüzey yükleri rekombine edir ve yüzey potansiyelin azalmasına neden olur. Böylece 

elektrografik tabakada gizli elektrostatik potansiyel ve ya potansiyel relyef şekillenir. 

Anahtar Kelimeler: elektrofotografik tabaka, potansiyl relyef, katmanlı yapı, taçşekilli 

boşalma 
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POLİETİLEN+ NANOKİL NANOKOMPOZITLERİN MEKANİK VE ELEKTRİK 

YIPRANMA MEKANİZMASI 

 

Arzu SADİGOVA  

AMEA Fizika İnstitutu  

Aynure HADİYEVA  

AMEA Fizika İnstitutu  

Vilayet ALEKPEROV  

AMEA Fizika İnstitutu  

Elşad SAFIEV 

                    Azerbaycan Devlet  Neft vә Sanaye Universitesi 

ÖZET 

Yüksek moleküllü birleşmelerden biri olan Polietilen (PE)  çok geniş kullanım alanına 

sahiptir. Özellikle PE’den elde edilen son ürünler farklı dış faktörlerin (mekanik yük, elektrik 

alan, elektrik boşalma, sıcaklık, radyasyon vb.) etkisine maruz kaldığından yıpranabilir. 

Ürünlerin yıpranmasını engellemek veya yaşam süresini artırmak için saf polimerlere farklı 

yüzdelerde olan katkı maddeleri eklenerek kompozit malzemelerinden farklı ürünler 

üretilebilir. Bu bildiride saf PE temelinde nanokil (NK) katkılı nanokompozitlerin çekme 

testleri ile mekanik gerilmeye(σ) bağlı mekanik yaşam süresi(τσ), delinme testi ile elektrik 

alanına (E) bağlı elektrik yaşam süresi(τE) araştırılmıştır. Mekanik yük ve elektrik alanının 

etkisiyle PE´nin yıpranmasında NK katkısının rolü incelenerek mekanik ve elektrik 

özelliklerini karakterize eden mikroparametrelerle makroparametreler arasında ilişki 

açıklanmıştır. Deney sonuçlarına göre nanokompozitlerin yaşam süresi ile etki eden mekanik 

yük ve elektrik alanı arasında aşağıdaki denklemler yazılabilir.  

𝜏𝑀 = 𝜏0𝑒
𝑈0−𝛾𝜎

𝑅𝑇 ,  𝜏𝐸 = 𝜏0𝑒
𝑊0−𝜒𝐸

𝑅𝑇  

Denklemlerdeki U0, W0, γ ve χ  mikroparametreleri hesaplanarak yıpranma mekanizması 

açıklanabilir.  U0 ve W0– mekanik ve elektrik yıpranmasının aktivasyon enerjisi,   γ ve χ  

nanokompozitlerin yapısını karakterize eden parametrelerdir. τ0- atom veya molekülün denge 

durumu etrafında titreşiminin periyodudur. Dış faktörlerin etkisiyle nanokompozitlerin 

yapısında oluşan herhangi bir değişikliği 400-2500 cm-1 aralığında IR yutulma spektrumunda 
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incelenmiştir. Nanokompozitlerin alınması sırasında mekanik yük ve sıcaklığın etkisiyle 

makromoleküllerde kırılmalar oluşur ve makromolekül zincirlerinin kırılmasıyla C=C grubuna 

ait pikin boyu değişir. IR Spektrumunda piklere uygun optik yoğunluk hesaplanarak, mekanik 

ve elektrik dayanımı ile karşılaştırılmıştır. NK makromoleküllerarası kuvveti etkileyerek çift 

bağların oluşumunu engellemektedir. PE’nin mekanik yaşam süresi katkının oranına bağlı 

olarak değişir ve  NK’in %3,0 miktarında maksimum değer alır. Elektrik yaşam süresi ise 

katkının oranına bağlı olarak azalır. 

Anahtar Kelimeler : Polimer, Nanokil, Nanokompozit, Yaşam Süresi 

  



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

156 

ALMOST LORENTZİAN R-PARACONTACT STRUCTURES WİTH RESPECT TO 

COMPLETE AND VERTİCAL LİFTS ON TANGENT BUNDLE T(M) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Haşim ÇAYIR 

Giresun University 

ÖZET 

The investigation for the integrability of tensorial structures on manifolds and extension 

to the tangent or cotangent bundle, whereas the defining tensor field satisfies a polynomial 

identity has been an actively discussed research topic in the last 50 years, initiated by the 

fundamental works of Kentaro Yano and his collaborators. There are a lot of structures on n-

dimensional differentiable manifold Mⁿ. Firstly, Ishıhara and Yano have obtained the 

integrability conditions of a structure F satisfying F³+F=0. Gouli-Andreou has studied the 

integrabilty conditions of a structure F satisfying F⁵+F=0. Later, R. Nivas and C.S. Prasad 

studied on the form Fa(5,1)-structure. Also Fλ(7,1)-structure extended in Mⁿ to T*(Mⁿ) by L. S. 

Das, R. Nivas and V. N. Pathak. In 1989, V. C. Gupta studied on more generalized form F(K,1)-

structure satisfying FK+F=0, where K is a positive integer ≥2. In addition, manifolds with 

F(2K+S,S)-structure satisfying F2K+S+FS=0, (F≠0, fixed integer K⋝1, fixed odd integer S⋝1) 

have been defined and studied by A. Singh and the complete and horizontal lifts of F(2K+S,S)-

structure extended in Mⁿ to tangent bundle by A. Singh, R. K. Pandey and S. Khare. In later 

times, M.D. Upadhyay, Ashwani Grag, M. D. Upadhyay and V. C. Gupta studied on the F(p,-

(p-q))-structure satisfying Fp-Fp-q=0 (F≠0;p,q odd; I) and F(K,-(K-2))-structure satisfying FK-

FK-2=0, (F≠0,I), respectively. In 2004, R. Nivas and M. Saxena studied on the complete and 

horizontal lifts of the HSU-(4,2)-structure satisfying F⁴+λrF²=0 (F≠0, λ is non zero complex 

number, r some finite integer). Later, K. K. Dube studied on the F(2v+4,2)-structure satisfying 

F2v+4+F²=0, F≠0. The paper is structured as follows. In first section some basic properties of the 

vertical, complete lifts are given, respectively. In the main results section, firstly, we give some 

information about almost Lorentzian r-paracontact structures on tangent bundle T(M) secondly, 

we get some results about Lie derivatives with respect to XV, XC of almost Lorentzian r-

paracontact structures on tangent bundle T(M). In addition, this Lie derivatives which obtained 

shall be studied for some special values in almost Lorentzian r-paracontact structures.  

Anahtar Kelimeler : Lie derivatives; almost Lorentzian r-paracontact structure; vertical 

lift; complete lifts 
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DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KABADÜZ (ORDU) İLÇESİ ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. İbrahim SEZER 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

İnsanların turizme katılımları arttıkça giderek daha fazla doğa ve kültür varlığının turizme 

konu olması mümkün olabilmektedir. Turizmin kapsamına giren doğal ve kültürel turistik 

çekiciliklerin yıpranması ve tahrip olması daha da kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla turizme konu 

olan bu değerli mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun bir şekilde turizme 

kazandırılması ve koruma-kullanma dengesine dikkat edilmesi önem arz etmektedir.  

Ordu ilinin Giresun iliyle olan doğu sınırının bir bölümünü oluşturan Kabadüz ilçesi de 

hem doğal ve hem de kültür varlıklarıyla önemli düzeyde turizm potansiyeline sahiptir. İlçe 

başta Çambaşı Yaylası olmak üzere Karahasan Obası, Gerce ve Dikilitaş Şelalesi, Dişkaya 

peribacaları, Turnalık mevki gibi doğal güzelliklere sahip ortamlarıyla dikkat çekmektedir. 

Ayrıca Derinçay köyü ahşap köprüsü, Çambaşı mezarlığı ve Harami Köyü Oluklu 

Mahallesi’ndeki Oluklu Çeşme gibi tescilli kültür varlıklarına sahiptir. Çalışmamızda böylesine 

değerli turizm varlıklarına sahip olan Kabadüz ilçesinin sürdürülebilir turizm potansiyeli 

incelenmiş, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuş ve ilçenin sürdürülebilir 

turizm bağlamında swot analizi ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kabadüz, Sürdürülebilir Turizm, Doğa, Kültür. 
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TİCARET SAVAŞLARI VE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNE ETKİLERİ 

 

Doç. Dr. Sadettin GÜLTEKİN 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Ulaşım ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucu, büyük ölçüde sınır 

ötesi üretime dayalı yeni bir üretim şekli olan “küresel değer zinciri= global value chain) modeli 

ortaya çıkmıştır. Bu üretim şeklinin gelişmesi ile birlikte çok uluslu şirketler küresel değer 

zincirine katılmışlardır. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler üretimin parçalara 

ayrılması (fragmentation of production) sürecini hızlandırmıştır. Günümüzde üretim 

aşamalarının aynı yer veya bölgede gerçekleştirilmesi (coğrafi kümelenme) zorunlu değildir.  

Üretimin her parçası maliyetlerin en düşük olduğu farklı bölgelerde üretilmektedir.  Tedarik 

zincirleri küreselleşmiş, daha fazla ara malı sınır ötesi ticarete konu olmaya başlamıştır. Her 

ülke üretimin belirli bir aşamasında uzmanlaşırken diğer ülkelerden ithal ettiği ara mallarını 

kendi üretiminde girdi olarak kullandıktan sonra üretimin sonraki aşamalarında uzmanlaşan 

ülkelere ihraç etmektedir. Bu durum ülkeler arasında dikey uzmanlaşma veya dikey ticaret adı 

verilen çok taraflı bağımlılık ilişkisi ortaya çıkarmıştır.  

ABD Başkanı Trump’ın “Önce Amerika” sloganıyla başlattığı politikalar tüm dünyayı 

yeni bir ticaret savaşına sürüklemektedir. ABD, başta Çin olmak üzere pek çok ülkeden 

gerçekleştirilen ithalatta gümrük vergilerini artırma kararı almıştır. Bu karara karşı Çin, AB, 

Kanada, Japonya, Brezilya, Meksika başta olmak üzere pek çok ülke misillemede bulunacağını 

bildirmiştir.  

Dünya ekonomisinde geçmişte yaşanan ticaret savaşları yıkıcı etkiler doğurmuştur. 

Karşılıklı yaptırım ve misillemelerle gittikçe alevlenen ticaret savaşlarının tüm dünya 

ekonomisini krize sürükleme riski vardır. Çünkü günümüzde uluslararası ticaret küresel değer 

zincirine dayanmaktadır. Ülkeler arasında çok yönlü, çok boyutlu ve karmaşık ticaret ağları 

kurulmuştur. Küresel değer zincirinde ortaya çıkacak bir kırılma adeta bir domino etkisi 

yaratarak, küresel üretimin çökmesine yol açabilecek niteliktedir.  Bu nedenle ticaret 

savaşlarının ekonomik etkilerinin küresel değer zinciri açısından incelenmesi önem 

taşımaktadır.   
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Bu çalışmada 2008 küresel ekonomik krizinden sonra ABD tarafından uygulanan 

politikalar sonucu ortaya çıkan ticaret savaşları olgusu küresel değer zinciri açısından 

incelenmektedir. Küresel değer zincirine katılımın görülmemiş oranda yüksek olduğu 

çağımızda, serbest ticaret ilkelerine göre şekillenmiş olan uluslararası ticaret sistemini 

zayıflatacak her girişim öngörülemeyen felaketlere yol açabilir niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler; Küresel değer zinciri, ticaret savaşları, misilleme, uluslararası 

ticaret. 
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KAMU YÖNETİMLERİNİN TANITIM FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYA  

(ORDU GİRESUN İLLERİ ÖRNEĞİNDE) 

 

Prof. Dr. Cavit YAVUZ  

Ordu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Küreselleşmeyle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, 

kamu kurumlarının yapılanması ve işleyişinde önemli değişikliklerin yapılmasına yol 

açmaktadır. Zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşımların yapılabildiği, karşılıklı 

etkileşimin esas olduğu bir ortamı sunan sosyal medya, günlük yaşamın dışında iş dünyasında, 

kamu yönetiminde ve siyasal hayatta artık yoğun olarak tercih edilen bir iletişim aracı haline 

gelmiştir. Hemen hemen dünya nüfusunun yarıya yakınının, ülkemizde  50 milyondan fazla 

insanın kullandığı internet ve sosyal medya ortamları özel sektör kuruluşları için potansiyel 

müşterilerin olduğu, kamu kurumları için ise ulaşılması gereken kitlelerin olduğu  bu 

mecralarda bulunmanın zorunluluğunu bize göstermektedir. Bu doğrultuda kamu yöneticileri, 

kamu hizmetlerinin sunumunda, kamunun kendini anlatmasında ve tanıtmasında, hedef 

kitleleriyle iletişime geçmesinde internet teknolojisinden ve son olarak internet sayesinde 

gelişen sosyal medya mecralarından  faydalanma yoluna gitmiştir. Vatandaşların yoğun bir 

şekilde kullandığı ve karşılıklı etkileşimi sağlayan Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi 

sosyal medya ortamları, kamu kurumlarının vatandaşlara ulaşmada, kurumsal mesajlarını, 

etkinliklerini aktarmada, hizmetlerini sunmada ve onlardan geri bildirim alınmasında diğer 

araçlara göre daha az maliyetle, etkileşim içerisinde hızlı bir sonuç alınmasına vesile 

olmaktadır. Önceleri sadece kişisel  kullanımlara  imkan veren ve tek yönlü bir iletişim ortamı 

sunan  bu tür sosyal medya mecraları, günümüzde internet teknolojisinin de gelişmesiyle 

birlikte karşılıklı iletişime imkan sağlayan platformlar haline gelmiş olup bir çok kuruluş 

açısından olduğu gibi kamu kurumları açısından da  önemli görülmekte ve dikkate alınmaktadır.  

Bu doğrultuda çalışmamızda Ordu ve Giresun illerindeki kamu kurumlarının özellikle tanıtım 

çalışmalarında sosyal medyadan faydalanıp faydalanmadıkları, etkin bir şekilde kullanıp 

kullanamadıkları noktasında incelemeler yapılacaktır. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği uygulanacaktır. Araştırmada Ordu ve Giresun 

illerindeki kamu yöneticileriyle yüz yüze görüşülüp sosyal medyayı kullanma alışkanlıkları ve 
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tanıtım faaliyetlerinde sosyal medyayı nasıl değerlendirdikleri gibi sorulara cevap 

aranmaktadır.   

Anahtar Kelimeler : Ordu – Giresun İlleri, kamu yönetimleri, tanıtım, sosyal medya 
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TURİZMDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL 

SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Öğr. Gör. Hande DEMİRCİ 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  

ÖZET 

İşletmeler tarafından yaygın olarak kullanılan ve işletmelerin temel yeteneği olmayan 

faaliyetlerini, birçok kullanıcı gereksinimini aynı anda karşılamak amacıyla,  alanında uzman 

hizmet sağlayıcılara devredilmesi olarak tanımlanan dış kaynak kullanımı, işletmeler tarafından 

artan rekabet yarışında avantajlı olabilmeleri için bir yönetim stratejisi olarak kullanılmaya 

başlanmış, fakat bu uygulama işletmelere avantaj sağlamanın yanı sıra dezavantajlarını da 

beraberinde getirmiştir. Dış kaynak kullanımının yaygın olduğu işletmelerde iç müşterilerde iş 

kaybı endişesi, güven eksikliği dolayısıyla sessiz kalma davranışı ortaya çıkmaktadır. Bu durum 

işletmeler açısından olumlu sonuçlar doğurabilirken, çalışanların motivasyonunu olumsuz 

etkileyerek işlerine yabancılaşmalarına neden olabilmektedir.  

Örgütsel sessizlik örgütte karşılaşılan sorunların çözümlerine yönelik çalışanların kişisel 

düşüncelerini paylaşmamaları sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Söz hakkı verilmeyen çalışan 

yaptığı işten uzaklaşarak işletme etkinlik ve verimliliğini düşürebilmektedir. Son dönemlerde 

daha çok işletmelerde karşılaşılan örgütsel sessizlik kavramı işletme çalışanlarının (iç 

müşterilerin) düşüncelerini açıklasa dahi önemsenmeyeceği ya da düşünceleri dolayısıyla 

eleştirileceği, grup dışında bırakılacağı, işini kaybetme korkusu gibi nedenlerle ortaya çıktığı 

görülmektedir. Örgütsel güven kavramı ise, örgüt çalışanlarının kendilerini güvende 

hissetmeleri, kaygı yaşamamaları durumu olarak tanımlanmaktadır. Birbirlerine güven duyan 

çalışanlara sahip olmanın örgüte sağlamış olduğu avantajlardan yararlanmak isteyen 

işletmelerin, rekabet üstünlüğü sağlamak adına kavramın yapısını ve boyutunu detaylı olarak 

anlamaları gerekmektedir. Çalışmada dış kaynak kullanımının turizm işletmelerinde 

uygulanma sebepleriyle, bu uygulamanın avantajları ve dezavantajlarına değinilerek, dış 

kaynak kullanımının örgütsel güven ve örgüt içi sessizlik kavramları ile etkileşimi literatür 

tarama yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak, Turizm, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Güven. 
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HAVALİMANLARININ YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: 

ERZURUM ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. İbrahim SEZER 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Hava limanları, bulundukları sahanın dış dünyaya açılmasına önemli katkıları olan büyük 

yatırımlardandır. Havalimanları kapasitesi ve etki alanına göre yerel ve bölgesel düzeyde 

kalkınmaya destek olabilmekte ve ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesine itici güç 

olabilmektedir. Kuruluşu 1940’lı yıllara kadar uzanan Erzurum Havalimanı da birçok açıdan 

bölgesel merkez durumunda olan Erzurum’un hem yerel düzeyde gelişmesi ve kalkınmasına 

hem de bölgesel merkez olma konumun daha da güçlenmesine katkı yapmaktadır. Bu çalışmada 

Erzurum havalimanın konumu, tarihçesi ve teknik özelliklerinin yanı sıra yolcu, uçak ve yük 

potansiyeli incelenmiş, Erzurum’a ve bölgesel kalkınma üzerine etkilerinin ortaya konulmasına 

gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Havalimanı, Erzurum, Kalkınma. 
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KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI VE DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

 

Doç. Dr. Sadettin GÜLTEKİN 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Savaşlar insanlık tarihinin en acı olaylarıdır. Modern savaş literatüründe sıcak savaş, 

soğuk savaş, psikolojik savaş gibi savaş türlerinden söz edilmektedir. Tarihsel süreçte savaşlar 

genellikle fiziki savaş şeklinde olmuştur. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte hızla 

küreselleşen dünyamızda yeni bir çatışma alanı olan ticaret savaşları olgusu ortaya çıkmıştır. 

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde başvurulan uluslararası ticarette korumacı politikalar 

sonucu ortaya çıkan kur savaşları, dış ticaret kısıtlamaları, ambargolar ve diğer ekonomik 

yaptırımlar, hedef ülkelerin misilleme yapması ile ticaret savaşlarına dönüşmektedir.  

2008 yılında ABD’de başlayan finansal kriz, bu ülkenin dünya ekonomisindeki 

büyüklüğüne bağlı olarak tüm dünyaya yayılmıştır. Küreselleşme nedeniyle ülkelerin karşılıklı 

bağımlılıklarının artmış olması krizlerin hızla yayılmasına neden olmaktadır.  

Çağımızda uluslararası ticaret iş birliği ve çatışma alanıdır. Ülkeler için iş birliği kurmak, 

iş birliği için kurulmuş uluslararası platformlarda yer almak stratejik önem taşımaktadır. Ancak 

uluslararası ticaret çatışma alanları da doğurabilmektedir. Ülkeler, uluslararası ticaretin 

yaptırım gücü ve etkisinden yararlanarak, sıcak çatışmaya dönüşmeden hedeflerini 

gerçekleştirebilmektedir.  

Bu çatışmalardan birine daha tanıklık etmekteyiz. ABD Başkanı Trump’ın “Önce 

Amerika” sloganıyla başlattığı politikalar tüm dünyayı yeni bir ticaret savaşına 

sürüklemektedir. ABD, başta Çin olmak üzere pek çok ülkeden gerçekleştirilen ithalatta 

gümrük vergilerinin artırılması kararı almıştır. Bu karara karşı Çin, AB, Kanada, Japonya, 

Brezilya, Meksika başta olmak üzere pek çok ülke misillemede bulunacağını bildirmiştir. ABD 

ayrıca önceki dönemlerde imzalanan Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ve 

Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) anlaşmalarından, Paris İklim Değişikliği Anlaşmasından 

çekileceğini bildirmiştir. İran Nükleer Anlaşmasının ABD tarafından iptal edilmesi, ABD-

Meksika sınırına duvar çekilmesi, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in Başkenti olarak 

tanınması gibi gelişmeler ticaret savaşlarını körüklemiştir.  
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Karşılıklı yaptırım ve misillemelerle gittikçe alevlenen ticaret savaşlarının sonucunu 

tahmin etmek zordur. Ancak, dünya ekonomisinde geçmişte yaşanan ticaret savaşlarının yıkıcı 

etkiler doğurduğu da bir gerçektir. Dünyayı felakete sürükleyebilecek olan ticaret savaşlarının 

ekonomik etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır.   

Bu çalışmada 2008 küresel ekonomik krizinden sonra ABD tarafından uygulanan, 

uluslararası ticarette korumacı önlemler ve diğer ülkelerin misilleme politikaları sonucu ortaya 

çıkan ticaret savaşları olgusu ve ticaret savaşlarının dünya ekonomisine etkileri 

incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret savaşları, misilleme, uluslararası ticaret, kur savaşları. 
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ORDU İLİNDEKİ OTELLERİN TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE 

SOSYAL MEDYA  

 

Prof. Dr. Cavit YAVUZ  

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Son yıllarda  iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, insanların iş ve sosyal 

hayatlarında önemli değişim ve dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuştur. İnsanlar 

zamanlarının önemli bir kısmını internet ortamında geçirmeye başlamıştır. Bu durum özel 

sektörde yer alan işletmelerin, kamudaki tüm kurum ve kuruluşların hedef kitlelerine 

ulaşmasında iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerden yararlanmayı mecburiyet haline 

getirmiştir. Çalışmamızın da konusu olan otel işletmelerinin sahip oldukları ürünlerin 

tanıtılmasında ve pazarlamasında, hedef kitlelerine ulaşabilmelerinde ve satışlarını 

kolaylaştırmalarında, sosyal medyanın etkisi önem arzetmektedir. Otel işletmeleri artık bilinen 

pazarlama yöntemlerinin yanısıra, bugünlerde trend olan ve bir çok sektörde kullanılan sosyal 

medya ortamlarından da faydalanma yoluna gitmektedir. Sosyal medya platformları otel 

işletmelerine müşterileriyle çok daha kolay iletişim ve etkileşime geçebilme fırsatı 

verebilmektedir. Bilindiği üzere rekabetin çok yoğun görüldüğü turizm sektöründe bu durumu 

iyi ve doğru değerlendiren işletmelerin, diğerlerine göre çok daha avantajlı olacağı ve önemli 

kazanımlar sağlayacağı aşikardır. Sosyal medyanın sağladığı en önemli avantaj; müşterilerin 

işletmenin sunduğu ürüne, otelin bulunduğu destinasyona ve turistik ürünle ilgili diğer 

bileşenlerle hakkında kısa süre içerisinde ve herhangi bir zahmete ve parasal maliyete 

katlanmadan bilgiye erişme fırsatı vermesidir. Ayrıca müşterinin bu bilgileri yakın çevresiyle 

paylaşması turistik ürünün daha fazla satışına katkı sağlayacaktır.  Bu bağlamda, çalışmamızın 

amacı Ordu ilindeki turizm işletme belgeli 3 – 4 – 5 yıldızlı otel işletmelerinin tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyayı kullanma alışkanlıkları incelemek, sosyal medyanın 

önemi ve etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan yüz 

yüze görüşme yolu takip edilecek olup, otel işletme sahipleri veya işletme müdürleriyle 

görüşmeler yapılarak işletmelerinin ve turistik ürünlerinin tanıtım ve pazarlamalarında ne gibi 

tanıtım ve pazarlama faaliyetleri içerisinde oldukları araştırılmaya çalışılacaktır. Araştırma 

sonucunda; Ordu ilindeki turizm işletme belgeli otellerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde 

sosyal medya ortamlarından yoğun bir şekilde yararlandıkları beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, tanıtım, pazarlama, Ordu ili 
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YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGISININ ÖLÇÜLMESİ: ORDU 

İLİ ÖRNEĞİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eray TURPCU 

Giresun Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKYURT 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Turizmde destinasyon imajı, bir destinasyonun turistler tarafından tercih edilmesindeki 

en etkili unsurların başında gelmektedir. Destinasyon imajının algılanmasındaki faktörleri 

belirlemek ve hangi faktörlerin etkili olduğunu tespit etmek sürdürülebilir turistik talep 

açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, turistlerin destinasyon imajı algılamalarının 

ölçülmesi ve ortaya çıkan sonuçların iyi analiz edilerek, etkili bir şekilde kullanılması turistik 

destinasyonların sürdürülebilir bir turizm anlayışını yakalamasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, 

Ordu ilini ziyaret eden yerli turistlerin genel destinasyon imajı ve alt boyutları olan motivasyon, 

çekicilik, çevre ve fiyatla ilgili algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin elde 

edilmesinde anket formundan yararlanılmış ve geçerli anket sayısı olarak toplamda 403 kişiye 

ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, SPSS 22.0 istatistiksel paket 

programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, destinasyon imajı algısının ve alt boyutu olan 

çekicilik unsurlarının, yerli turistlerin medeni durumlarına göre farklılaştığı ve bunun 

sonucunda bekar olan yerli turistlerin, evli turistlere oranla çekicilik unsurlarını ve genel 

destinasyon imajı unsurlarını daha çok algıladıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, Ordu ilini 

ziyaret eden yerli turistlerin çekicilik unsurlarını algılama konusunda yaş durumları ile arasında 

ilişki tespit edilmiş ve bu ilişkiye göre, 15-24 yaş arasında olan genç yerli turistlerin, 25-59 yaş 

arasında olan orta yaş turistlere göre çekicilik unsurlarını daha yüksek oranda algıladığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yapılan korelasyon analizi sonucunda, destinasyon imajının alt 

boyutları olan motivasyon, çekicilik, fiyat ve çevre unsurları ile genel destinasyon imajı 

arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Destinasyon İmajı, Yerli Turist, Ordu ili 
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GİRESUN İLİ’NDE KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mert PASLI 

Giresun Üniversitesi 

Yasemin YILMAZ 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerden birisi olan turizm, her geçen gün kendini 

yenilemekte ve çağın getirmiş olduğu yeniliklere ve değişimlere uyum sağlamaktadır. Türkiye 

turistlerin farklı taleplerini karşılayabilecek tarihi, kültürel, doğal güzelliklere sahip ve turizmin 

birçok türünün uygulanabileceği bir ülkedir. Özellikle turizmin 12 aya yayılması ve belirli 

bölgelerindeki yoğunlaşmanın azaltılması amacıyla kitle turizmi dışında diğer turizm türlerini 

değerlendirmek gerekmektedir. Turizm gelişmekte olan ülkeler için önemli bir kalkınma 

seçeneği olarak görülmektedir. Ayrıca bazı ülkeler açısından ise temel ekonomik sektör 

konumundadır. Özellikle zengin doğal kaynaklara sahip olan ülkeler, bu kaynaklarını ve sosyo-

kültürel değerlerini, ülkelerinin kalkınmaları doğrultusunda kullanarak turizm endüstrisini 

geliştirmeye başlamıştır. 

Kültür; inançlar, değerler, örfler, adetler, simgeler, normlar, dil ve teknoloji şeklinde ifade 

edilen iç içe geçmiş, aralarında işlevsel ve tarihsel ilişki oluşmuş bileşenlerdir. Kültür aynı 

zamanda toplumun geçmişten günümüze kadar uzanan maddi ve manevi değerlerinin yansıması 

olarak da kabul edilmektedir. Kültür turizmi ise, doğal ve kültürel varlıkları içeren ve bunun 

yanı sıra sosyo- ekonomik olguları da deneyimleme imkânı sunan bir turizm çeşididir. Birçok 

uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Giresun ili, zengin bir kültür mirasına sahiptir. Bu kültürel 

mirasın ortaya çıkarılması, tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem 

taşımaktadır. Araştırma amacı geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği 

yapan, gerek coğrafyası, gerek kültürü ile büyük bir potansiyele sahip olan Giresun ilinin kültür 

turizmi potansiyelini incelenmek ve bölge turizmine katkı sağlamaktır. Araştırmada Giresun 

İl’inin sahip olduğu kültürel turizm potansiyelinin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek gelecek 

çalışmalar için önerilerde bulunarak bu alandaki eksikliğin giderilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Giresun, Kültür, Turizm, Kültür Turizmi. 
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TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI 

 

Melike KURTARAN ÇELİK 

Trabzon Üniversitesi 

Ahmet KURTARAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Fegan MUTLU 

Trabzon Üniversitesi 

ÖZET 

Ekonomik büyümeyi etkilemesi bakımından tüm sektörlerde giderek daha önemli hale 

gelen girişimciliğin turizm sektöründe de önemi artmaktadır. Emek yoğun bir özellik gösteren 

turizm sektöründe, tüketiciler açısından artan talebi karşılamak için yatırımların ve özellikle de 

girişimciliğin artması beklenmektedir. Turizm sektöründeki artan bu girişimcilik ihtiyacı 

özellikle turizm eğitimi alan ve girişimcilik niyeti yüksek olan turizm bölümü öğrencilerini 

yakından ilgilendirmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı önlisans eğitimi alan ve iki yıllık eğitim süreleri içinde 

“Girişimcilik dersi” bulunmayan turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin 

belirlenmesidir.  Bu amaca ilave olarak; otel işletmeciliği programında eğitim gören 

öğrencilerle seyahat hizmetleri programında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

arasında fark olup olmadığının tespit edilmesi,  bu bölümlerde okuyan öğrencilerin turizm alanı 

dışındaki başka sektörlerde girişimcilik eğilimlerinin olup olmadığının belirlenmesi ve 

öğrencilerin girişimcilik eğitimi alma konusundaki istekliliklerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.   

Bu çalışma için, Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda,  Otel 

İşletmeciliği Programı ve Seyahat Hizmetleri Programlarında eğitim gören 224 öğrenciye yüz 

yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistiki testlere tabi 

tutulmuştur. Araştırma soncunda her iki programdaki turizm öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin yüksek olduğu tespit edilmiş ve bölümler karşılaştırıldığında,   Seyahat Hizmetleri 

programında eğitim gören öğrencilerin Otel İşletmeciliği programında eğitim gören öğrencilere 

göre kendi işyerlerini açma konusunda daha istekli oldukları görülmüştür.  Bunun nedeni, 

Seyahat Hizmetleri programında eğitim gören öğrenciler bir “Otel İşletmesi” yerine daha az bir 
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sermaye ile bir “Seyahat Acentesi” kurabileceklerini düşünmektedirler. Yine her iki 

programdaki öğrencilerin girişimcilik konusunda kendi bölümleri dışında farklı alanlarda 

girişimcilik niyetlerinin çok az olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda ayrıca turizm 

öğrencilerinin,  eğitim süreleri içinde girişimcilik dersi almaya istekli oldukları, eğitim 

sürelerinde alamadıkları girişimcilik eğitimlerini ise daha sonradan kendi imkanlarını 

kullanarak almak istedikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Turizm, Girişimcilik Eğilimi, Turizm Öğrencileri 
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YEREL ÜRÜNLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASINDA COĞRAFİ 

İŞARETLERİN ROLÜ: SÜRMENE BIÇAĞI ÖRNEĞİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mert PASLI 

Giresun Üniversitesi 

Gizem KARTAL 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Globalleşen dünyada hizmet sektörü içerisinde gelir yaratıcı özelliği olan en önemli  

sektörlerden biri de turizm sektörüdür. Sosyal ve ekonomik yönden kalkınmayı sağlayan turizm 

sektörünün gelişmesinde, ülkelerin yerel kaynaklarını bu sektöre aktarmaları önemli bir 

etkendir. Turizmin etkilendiği öğelerden biri de kültürel değerlerdir. Küreselleşme süreci ile 

beraber verimliliğini yitirmeye başlayan kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 

zamanla koruma altına alınması gibi gereklilikler türemiştir. Bu noktada değerlerin gelecek 

nesillere aktarılması aynı zamanda ülkesel, bölgesel ve yöresel anlamda ekonomik, kırsal ve 

kültürel güçlenmeyi sağlayabilecek bir sistem olan “Coğrafi İşaret” kavramı ortaya çıkmıştır. 

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan tanıma göre; nitelikleri bakımından kaynağını 

bulunduğu yöre, bölge veya devletten alıp, o bölge ile özdeşleşmiş ürünleri tanımlayan 

işaretlere 'coğrafi işaret' denir. Doğu Karadeniz Bölgesinde tescillenmiş ve henüz başvuru 

aşamasında olan 53 adet coğrafi işaret vardır. Trabzon ise 8 adet tescillenmiş ürünü ile bölgenin 

en fazla coğrafi işaretine sahip kentidir. Çalışmanın ana konusunu oluşturan Sürmene Bıçağı 

Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon'un Sürmene ilçesine özgü turistik bir 

üründür. Sürmene Bıçağının, haksız rekabet, ürünün taklit edilmesi gibi olumsuzluklara karşı 

koruma altına alınabilmesi için hem Sürmene Belediyesi tarafından coğrafi işareti kazanılmış 

hem de yerel markalar tarafından marka tescilleri yapılmıştır. Araştırma, ustalar ve işletme 

yöneticileriyle yapılan mülakatlar, konu ile ilgili yapılan literatür taraması ve yerinde yapılan 

gözlemlerle mevcut halini almıştır. Bu çalışmada turistik ürün ve yerel bir değer olan Sürmene 

Bıçağının, gelecek nesiller için sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilçeye ve ülke tanıtımına olan 

katkısı, istihdam ve ekonomiye doğrudan etkisi ve üretimindeki sorunlar yerinde incelenerek 

turizme olan etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda çalışma içeriğinde ortaya 

çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Coğrafi işaretler, Trabzon, Sürmene Bıçağı, Yerel Ürünler 
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TURİZM EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: GİRESUN 

ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKYURT 

Giresun Üniversitesi 

Dr. Öğr Üyesi Eray TURPCU 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Çalışmanın amacı, Giresun Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans 

bölümünde eğitim alan öğrencilerin sürdürülebilir çevreye ilişkin davranış düzeylerini 

ölçmektir. Çalışma, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye ilişkin 

davranış düzeylerinin ve yaklaşımlarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. 

Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde, yüksekokulda lisans eğitimi alan 112’si erkek, 97’si 

kız olmak üzere toplamda 209 öğrenciye ulaşılmış ve bu veriler SPSS 22.0 paket programıyla 

analiz edilerek değerlendirilmeye alınmıştır. Öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik 

davranışlarının belirlenmesi amacıyla, Afacan ve Demirci Güler (2012) tarafından oluşturulan, 

geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış ‘’Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği’’ 

kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde, öğrencilerin demografik özelliklerinin elde 

edilmesi hususunda frekans ve yüzde analizi yapılmış, sürdürülebilir çevreye ilişkin 

davranışlarının belirlenmesinde ölçekteki ortalamalara bakılarak tanımlayıcı istatistiklere yer 

verilmiş ve son olarak ölçeğin sahip olduğu altı boyutun, öğrencilerin demografik özelliklerine 

ilişkin farklılıklarını belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları 

incelendiğinde, öğrencilerin sürdürülebilir çevreye ilişkin en çok davranış gösterdiği boyutun 

‘’çevresel problemlere karşı duyarlılık ve müdahalelerde bulunma’’ boyutu olduğu, en düşük 

davranış gösterdiği boyutun ise ‘’çevresel politika ve tüketimde çevreye yönelik bilinçlilik’’ 

boyutu olduğu görülmüştür. Ayrıca yine elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, daha önce 

turizm sektöründe çalışan öğrencilerin ‘’malzemelerin dönüşümlü kullanılması ve gönüllülük’’ 

ile ‘’hayvanlara ve çevreye yönelik olumsuz davranışlara karşı duyarlılık’’ konularında daha 

önce turizm sektöründe çalışmamış olan öğrencilere oranla daha çok eğilim gösterdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimler: Turizm, Sürdürülebilir Çevre, Giresun Üniversitesi, Turizm Eğitimi 

Alan Lisans Öğrencileri 
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BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN UYKU DÜZENLERİNİN VE 

SİRKADİYEN RİTM İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Elvan YILMAZ AKYÜZ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

ÖZET 

Amaç: Sirkadiyen ritim, açlık-tokluk, fiziksel aktivite, vücut ısısındaki değişimler gibi 

mekanizmaları düzenler ve çevresel faktörler olarak en fazla ışıktan etkilenir (1). İnsanlarda en 

belirgin sirkadiyen ritim döngüsü uyku ve uyanık olma hali arasında geçen döngüdür (2). Bu 

çalışmanın amacı Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin uyku düzenlerini ve sirkadiyen 

ritim hakkındaki farkındalıklarını değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2017-2018 yılı Bahar Döneminde İstanbul’da bir devlet 

üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. ve 2. sınıf 

öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 120 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilere 

sirkadiyen ritm hakkında farkındalıklarını değerlendirmeye yönelik araştırmacı tarafından 

oluşturulan ve onaltı sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 25.0 programında 

yüzdelik testler ve kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %95,8’ini kız, %4,2’sini erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin %56,7’si 1.sınıf, %43,3’ü ise 2. sınıfta eğitim görmekteydi.  

Öğrencilerin tamamı daha önce sirkadiyen ritimi duyduklarını, %81,7’si ise sirkadiyen ritim 

hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Sirkadiyen ritim hakkındaki bilgiye erişimin 

%63,3 oranında internetten, %25,5 okuldan ve %11,2 araştırmalardan elde edildiği 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %74,2’si uyku problemi yaşadığını, %25,8’i uyku problemi 

yaşamadığını bildirmişlerdir. Uyku problemi yaşayan öğrencilerin de %89,9’unun uyurken bir 

ışık kaynağına maruz kaldıkları, problem yaşadıkları günlerde %73’ünün iştah kontrolünde 

zorlandığı ve % 53,9’unun gece yiyecek-içecek tükettiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin %58,4’ü 

uyku problemi yaşadıkları günlerde kendini huzursuz, sinirli hissetiğini, %41,6’sı ise bir 

değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. 
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Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin sirkadiyen ritim hakkında bilgi sahibi oldukları 

belirlenmiş ve edindikleri bilgilerin çoğunu internetten öğrendikleri tespit edilmiştir. Ancak 

sirkadiyen ritimde meydana gelebilecek olumsuzlukların yol açabileceği sağlık sorunları 

hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları belirlenmiştir. Yeme davranışı üzerine de 

etkileri olan sirkadiyen ritm hakkında öğrencilerin detaylı bilgiye sahip olabilmeleri için eğitim 

verilmesinin gerekli olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen ritim, uyku, beslenme, üniversite öğrencileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

175 

GÜREŞÇİLERİN ORGANİZMASINDA FİZİKSEL EGZERSİZİN NEDEN OLDUĞU 

BAĞIŞIKLIK PARAMETRELERİNİN DEĞİŞİMİ 

 

Hafis ŞOLDUBANOV 

Azerbaycan  Dövlet Bәdәt Tәrbiyәsi vә İdman Akademiyası 

 

ÖZET 

Günümüzde farklı spor dallarının hızlı gelişimi ile ilgili fiziksel yüklerin etkisi altında 

sporcu vücudunda meydana gelen değişikliklerin iyice öğrenilmesi hem temel, hem de pratik 

açıdan büyük öneme sahiptir.  Genel fiziksel hazırlık (ÜFH) sürecinde idmancı kapsamlı 

fiziksel olgunluğa ulaşır. Bu da yüksek güç, hız, çabukluk, esneklik, geniş hareket genliği vb. 

gibi hareket özellikleri ile karakterize edilir. Bu durumda sporcunun bedenindeki bütün organ 

sistemleri daha fazla çalış ve sporcu daha da sağlıklı olur. 

Bunu rahatlıkla diyebiliriz ki,  PFP insanların, özellikle sporcuların bağışıklık sistemini 

güçlendiriyor, onların çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalanlamalarını önler. Güreş sporu ile 

meşgul olan sporcuların yıllık antrenman döneminde hücre bağışıklığının göstergeleri 

öğrenilmiştir (4, s. 2). 

Güreşle uğraşan 20-22 yaş arası sporcular yılın farklı zamanlarında (Makro bisiklete 

binme, yarış ve onların geçiş süreleri ) muayene edildi. T ve B lenfositleri, T hücreli alt 

popülasyonlar, Doğal öldürücü hücreler (NK), floresan yöntemiyle belirlenmiştir. Kandaki 

monositlerin ve nötrofillerin fagositik aktivitesi de belirlendi. Kandaki lökositlerin miktarı, 

nötrofillerin fagositik aktivitesi, serumdaki lizozom  seviyesi ve beyaz kanın diğer 

endikasyonları çarpıcı değişiklikler göstermiştir. Lökosit seviyesi sonbahardan yaza doğru  

karşılaştırıldığında sonbaharda hayli yüksek  olduğu görülmüştür. 

Bu makale, bir yıllık eğitim döngüsü boyunca sporcuların-güreşçilerin bağışıklık 

sisteminin durumunu analiz ediyor. Bağışıklık sisteminin hücresel elemanlarındaki 

değişikliklerle ilgili literatür verilerine dayanarak, yaz - kış ve kış - bahar geçiş dönemlerinde 

önemli değişikliklerin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: spor, fiziksel yükler, bağışıklık sistemi 
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KEGEL EGZERSİZİ EĞİTİMİNİN YARARLILIĞINI VE UYGULANABİLİRLİĞİNİ 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

 

Kevser ÖZDEMİR 

Sakarya Üniversitesi  

Ayşe ÇEVİRME 

Sakarya Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma, idrar kaçırma şikâyeti olan kadınlarda Kegel Egzersizi eğitimi etkinliğini 

belirlemede kullanılabilecek olan “Kegel Egzersizi Eğitiminin Yararlılığını ve 

Uygulanabilirliğini Değerlendirme Ölçeği”nin geliştirilmesi, geçerlilik güvenirliğinin test 

edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Metodolojik olarak planlanan çalışma, Mart-Temmuz 2017 

tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ürojineokoloji polikliniği 

ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji 

polikliniğine başvuran 105 kadın ile yapıldı. Literatür doğrultusunda hazırlanan 6 maddeden 

oluşan 5 likert tipi ölçek taslağı kapsam geçerliği için 11 uzmana gönderilerek görüşleri alındı. 

Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı bilgi formu ve kapsam geçerliği yapılan 

Kegel Egzersizi Eğitiminin Yararlılığını ve Uygulanabilirliğini Değerlendirme Ölçek taslağı 

kullanılarak toplandı. Ölçeğin geçerlilik ölçümünde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, 

güvenilirlik analizinde ise iç tutarlılık katsayısı ve test-tekrar test yöntemi uygulandı. Test tekrar 

test yöntemi ise 105 katılımcı ile yapıldı. Veriler IBM SPSS Statistics 23 ve IBM SPSS AMOS 

23 programına aktarılarak değerlendirildi. Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 

49,10±8,99 olarak belirlendi. Ölçeğin yapı geçerliliğinde; Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

değerinin  0,644, ve Barlett’s küresellik testinin anlamlı olduğu bulundu (p<0.001).Açımlayıcı 

Faktör Analizi ile birlikte, 6 maddenin iki faktör altında birleştiği gözlemlenmiş ve ölçekte 

faktör yükü 0,400 üzerindeki ifadelerin yer alması sağlandı. İki boyutlu yapıyı oluşturan 

maddelerin varyans düzeyi ise % 75,709 olarak bulundu. Kegel Egzersizi Eğitiminin 

Yararlılığını ve Uygulanabilirliğini Değerlendirme Ölçeği’nin 6 maddeden oluşan iki faktörlü 

yapısı DFA ile analiz edilmiş ve analiz sonucunda uyum indeksi için elde edilen veriler 

RMSEA=0.18, CFI=0.91, IFI=0.91 ve SRMR=0.08’dir. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı .72’dir. Kegel Egzersizi Eğitiminin Yararlılığını ve Uygulanabilirliğini 

Değerlendirme Ölçeği’nin geçerliğini ve güvenilirliğini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmayla 
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geçerli ve güvenilir bir ölçeğin Türk literatürüne kazandırıldığı ve böylece araştırmanın bu 

amacına ulaştığı sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kadın sağlığı, Kegel Egzersizi, ölçek geliştirme, üriner 

inkontinans 
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SİRKADİYEN RİTİM VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Elvan YILMAZ AKYÜZ 

Sağlık Bilimleri  

İlayda ÖZTÜRK 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

ÖZET 

Gece ve gündüz; canlıların beslenme ve uyku gibi davranışlarını etkileyen önemli 

unsurlardır. Son yıllarda yapılan birçok çalışma güneş ışınlarının insan sağlığı ve metabolik 

düzeni üzerindeki etkilerini incelemektedir. Güneş ışınlarının bu etkilerin vücutta bulunan 

biyolojik saatler ile yürütüldüğü bilinmektedir. Bu saatlerin bir uyum içinde çalışması ile 

biyolojik döngünün kusursuz işlemesi durumuna “sirkadiyen ritim” adı verilmektedir (1). 

Derleme niteliğindeki bu çalışmada sirkadiyen ritim ve insan sağlığı üzerine etkilerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Sirkadiyen ritmi düzenleyen saatler Suprakiazmatik Nukleus’ta 

bulunan ana saatin kontrolünde, periferik saatlerin de katıldığı bir mekanizma ile çalışmaktadır. 

Ana saat genellikle ışık ile uyarılmaktayken, periferdeki saatler beslenme gibi unsurlardan da 

etkilenebilmektedir (1). Sirkadiyen ritmin hücresel metabolizmayı metabolik enzimleri 

kodlayan genler aracılığı ile etkilediği belirtilmektedir (2). Her bir gen ekspresyonun kendine 

ait bir ritime sahip olduğu, bu ritimlerin anormal aktivite göstermesi durumunda bazı 

hastalıklara neden olabildiği düşünülmektedir. Hücrenin apoptozisine neden olan oksidatif 

hasarın sirkadiyen ritimle çalışan gen ekspresyonlarını olumsuz etkileyebileceği 

belirtilmektedir (3). Adipoz dokudaki gen ekspresyonlarında yaşanan değişimler obezite ve 

obeziteye bağlı ortaya çıkabilen metabolik sendrom gibi durumlarla ilişkilendirilmektedir.  

Sirkadiyen ritmin bozulması sadece metabolik sorunlara neden olmamakta, aynı zamanda bazı 

psikolojik rahatsızlıkların da sirkadiyen ritim bozuklukları ile ilişkisi olabileceği 

düşünülmektedir (4). Bireysel olarak sirkadiyen ritmin hesaplanabilmesi için objektif ve bireyin 

bilgilendirmesine bağlı olan bazı ölçüm yöntemleri bulunmaktadır (5). Sirkadiyen ritmin 

metabolizma üzerine etkilerinin incelenmesi bazı hastalıkların tedavisinde etkili olabildiği 

bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarla bu doğal ritmi taklit eden ilaçlar üretilmekte veya 

“Chronotherapy” adı verilen bozulmuş saatlerin çeşitli müdahaleler ile tekrar düzene sokulması 

için etkili olan yöntemler bulunmaktadır (6). Özellikle son dönemlerde artan hastalık 
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prevelanslarının incelenmesinde ve tedavisinde sirkadiyen ritimin göz ardı edilmemesi 

gerektiği düşüncesindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen ritim, uyku, sağlık 
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PATHOLOGICAL CHANGES IN LIVER TISSUE DURING CHRONIC POISONING 

WITH CADMIUM IONS IN EXPERIMENTAL CONDITIONS 

 

Garayev Galib Sh. 

Azerbaijan Medical University  

Khalilov Vidadi H.  

Azerbaijan Medical University 

Museyibov Farid Musa 

Azerbaijan Medical University  

Әliyeva Sevda İ. 

Azerbaijan Medical University 

ABSTRACT 

The structural and functional changes occurring in the liver have been studied when the 

experimental animals were loaded with cadmium ions. For this purpose, 15 white rats (their 

sexes were not known) were given 1 ml 0.5% CdCl2 solution every day by the way of the mouth 

during 2 weeks and a Chronic Intoxic Model with cadmium ions was created. Subsequently, 

the control and experimental group was decapitated by complying with the behavioral rules of 

the bioethics committees, blood was taken for biochemical analyzes, internal organs was taken 

for microscopic studies ere fixed in the formalin buffer at 10%. With the help of the ICP-MS 

analyzer, the amount of Cd, Ca, Fe, Zn ions is determined in liver tissues. It has determined 

that, the amount of Cd increased 10 times, Zn increased 5 times, and Ca increased 20-25%, but 

the amount of Fe decreased 10% in the liver tissues compared to the control group. 

Biochemical examinations revealed that ALT activity in experimental animals was 1.4 

times; AST was 1, 5 times greater, alkaline phosphatase was 1, 6 times greater than in control 

group. ALT/QF was 0,87.  As a result of this intoxication, inflammatory processes in liver 

tissues show that some hepatocytes are cytolyzed and cholestasis prevails. 

Studies by means of light microscopy revealed that serious structural changes in liver 

tissues occur. Development of weak connective tissue elements among liver lipids – fibrosis 

reveals necrosis action of some hepatocyte, breakdown of protein transformation - granular 

dystrophic variability, necrosis action of some hepatocyte in the third zone, leukocyte 
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infiltration, damage to the inner tissue of the central intestine, blood stagnation, breaking of 

boundaries between hepatocyte, damage to lymph capillaries – accumulation of choleastase, 

pellets of gallbladder, significant expansion of sinusoid capillaries. The nuclei of the 

hepatocytes are slightly compressed. 

Key words: Tissue, liver, fibrosis, blood 
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ALTERNATİF PROTEİN KAYNAĞI VE BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENİ: 

BÖCEKLER 

 

Turgay ÖNÇEKEN 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

Menşure Nur ULUTAŞ 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

ÖZET 

Dünyadaki hızlı nüfus artışı ile birlikte üretilen gıda miktarının da önümüzdeki 50 yılda 

ortalama 2 – 2,5 katına çıkması beklenilmektedir. Artan gıda ihtiyacıyla beraber gıda sektörüne 

harcanan bütçe de artış gösterecektir.  Bu artışı takiben çevre kirliliği de büyük ölçüde 

artacaktır. 

Üretilen gıda ürünlerinden ortaya çıkan sera gazı (metan gazı) çevre kirliliğinin 1/4’ ini 

oluşturmaktadır. Önemli bir protein kaynağı olan beyaz et ve kırmızı et başta olmak üzere, bu 

etlerin kaynağı olan hayvanlar metan gazı üretimi bakımından oldukça yüksek etkiye 

sahiptirler. Artan nüfusla beraber daha fazla protein ihtiyacı doğacağından, bu da daha fazla 

sığır, koyun, tavuk vb. hayvana ihtiyaç duyulacağı anlamına gelmektedir. 

Protein kaynağımız olan beyaz et ve kırmızı etin aşırı tüketiminden kaynaklı insan 

vücudunda kolesterol, tansiyon ve çeşitli bağırsak sorunları da gözlenmektedir. Bu duruma 

çözüm olarak ek besin kaynağı olarak alınan alternatif protein kaynaklarına yönelinmektedir. 

Son zamanlarda daha fazla gündeme gelen alternatif protein kaynağı ise böceklerdir. 

Böcekler, yüksek protein kaynaklı olması, çevre kirliliğinde az etkiye sahip olmaları ve 

insan vücudunda hiçbir hastalık oluşturmamalarıyla birlikte güvenle tüketebileceğimiz 

alternatif bir protein kaynağıdır.  

İnsan sağlığı açısından baktığımız da ise kırmızı etten gelen zararların hiç birine 

yenilebilen böceklerden cırcır böceği, tırtıl ve solucandan vb. böceklerde rastlanmamaktadır. 

Buna ilave olarak da bu böceklerin kendileri ve ürünleri biyolojik mücadele etmeni olarak 

kullanılmaktır. Artvin bölgesindeki ladin ormanlarında zararlı kabuk böceği olan Dendroctonus 

micans  (Dev soymuk böceği) ladin ormanlarının kurumasına neden olmuştur. Laboratuvar 
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ortamında üretilen ve dev soymuk böceğiyle beslenen (Rhizophagus grandis ) faydalı böcek 

üretilmiştir. Bu sayede artık ladin ormanlarındaki tehlike ortadan kalkmıştır.  

Protein kaynağı olarak böceklerden faydalanıldığında az maliyetle daha yüksek miktarda 

protein elde edilmiş olacaktır. Et, hayvan besiciliğinden ortaya çıkan ve çevre kirliliğine neden 

olan sera gazı (metan gazı) , amonyak vb. çeşitli zararlı etmenler en aza indirilmiş olacaktır. 

Belirli statüler içinde böcek üreticiliği yapıldığında, ekosisteme zarar verilmeden alternatif 

protein kaynağı elde edilmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif protein, böcekler, çevre, biyolojik mücedale 
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LAMDA SİHALOTRİN TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN FİZYOLOJİK VE 

GENETİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERE KARŞI ARI SÜTÜNÜN KORUYUCU 

ETKİSİ 

 

Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Lamda sihalotrin (LS) piretroid adı verilen, insan yapımı kimyasallar grubuna dahil bir 

insektisittir. Arı sütü (AS) ise bal arıları tarafından kraliçe arı ve onun yavrularını beslemek 

amacıyla üretilen, jelatinimsi görünümlü bir besin maddesidir. Bu çalışmada, Swiss albino 

farelerde LS’nin teşvik ettiği fizyolojik ve genetik yapıdaki değişimlere karşı AS’nin koruyucu 

etkisi araştırılmıştır. Canlı ağırlık ile karaciğer ve böbrek organ ağırlıkları fizyolojik, yanak 

mukozası epitel ve lökosit hücrelerindeki mikronukleus (MN) oluşumu ve sıklığı ise genetik 

parametreler olarak ele alınmıştır. Canlı ve organ ağırlıklarındaki değişimler hassas terazi, MN 

oluşumu ve sayıları ise MN testi kullanılarak, araştırma mikroskobu yardımıyla tespit 

edilmiştir. LS’nin 668 ppm dozu, AS’nin ise 100 ve 250 mg/kg c.a dozları tercih edilmiştir. 

Çalışmada, her grupta 6 hayvan olacak şekilde, 6 grup oluşturulmuş ve toplam 36 Swiss albino 

fare kullanılmıştır. Grup I: Kontrol, Grup II: 668 ppm LS, Grup III: 100 mg/kg c.a AS, Grup 

IV: 250 mg/kg c.a AS, Grup V: 668 ppm LS + 100 mg/kg c.a AS, Grup VI: 668 ppm LS + 250 

mg/kg c.a AS. Kontrol grubu fareler çeşme suyu, uygulama gruplarındakiler ise LS ve AS’nin 

iki farklı dozu ile ardışık 21 gün süresince, oral yolla beslenmişlerdir. Sonuçta, LS 

uygulamasının canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında azalmaya, yanak mukozası epitel ve lökosit 

hücrelerinin MN sayılarında ise artışa neden olmuştur. Kontrol grubuna göre, gözlenen bu artış 

ve azalışların da “One-way ANOVA” ve “Duncan” testlerinin sonuçlarına göre anlamlı 

(p<0.05) olduğu da belirlenmiştir. Ayrıca lökosit hücrelerindeki MN sayısının, yanak mukozası 
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epitel hücrelerindekine göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. AS uygulaması ise LS’nin toksik 

etkilerinde belirgin bir iyileşmeye neden olarak, canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında tekrar bir 

artışa, MN sayılarında ise tekrar bir azalışa neden olmuştur. Sonuç olarak, AS’nin solunum, 

temas yâda beslenme yoluyla günlük yaşamamızda her an maruz kalma riski taşıdığımız pestisit 

toksisitesine karşı etkili bir koruyucu gıda takviyesi olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lamda sihalotrin, arı sütü, fizyoloji, genotoksisite, Swiss albino fare 
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 DİNİKANAZOL FUNGUSİTİNİN TEŞVİK ETTİĞİ KRONİK TOKSİSİTEYE 

KARŞI ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ

Öğr. Gör. Dr. Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Dinikanazol; kimyasal formülü C15H17Cl2N3O olan ve tarım sektöründe yaygın olarak 

kullanılan fungusitlerden biridir. Bitkilerde, özellikle yapraklarda görülen kıvrılma hastalıkları 

ile pas, sürme, külleme ve kabuk gibi hastalıklarla mücadelede, ayrıca fıstık bitkisinde gözlenen 

yaprak leke hastalığının önlenmesinde kullanılmaktadır. Üzüm çekirdeği özütü ise kuvvetli bir 

antioksidandır. Kronik venöz yetmezlik ve yüksek kolesterole bağlı hastalıklarının tedavisinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca, yaralanma nedeniyle oluşan şişliklerin ve diyabet sonucunda oluşan 

göz hastalıklarının tedavisinde de faydalanılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada, 

Dinikanazol’ün sebep olduğu genotoksisiteye karşı üzüm çekirdeği özütünün koruyucu rolü 

araştırılmıştır. Yanak mukozası epitel hücreleri ve lökosit hücrelerindeki mikronukleus (MN) 

sıklığı ile kemik iliği hücrelerindeki kromozomal hasar sayıları genotoksisitenin indikatörleri 

olarak kullanılmıştır. Deney materyali olarak 36 adet Swiss albino fare kullanılmış, fareler 6 

gruba ayrılmış (n=6). Kontrol grubundakiler çeşme suyu, uygulama grubundakiler ise 474 

mg/kg c.a dozunda Dinikanazol ve 50 mg/kg c.a ile 150 mg/kg c.a dozlarında üzüm çekirdeği 

özütü ile ardışık 10 hafta süresince oral yolla beslenmişledir. Sonuçta, kronik Dinikanazol 

uygulamasının yanak mukozası epitel ve lökosit hücrelerinin MN sayıları ile kemik iliği 

hücrelerinin kromozomal hasar sayılarında artışa neden olduğu, kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında ise bu artışların “One-way ANOVA” ve “Duncan” testlerinin sonuçlarına 

göre anlamlı (p<0.05) olduğu da belirlenmiştir. Dinikanazol uygulaması kemik iliği 

hücrelerinde asentrik fragment, kromatit kırığı, ring ve gap şeklinde kromozomal hasar 
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oluşumunu teşvik etmiştir. Üzüm çekirdeği özütü ile muamele ise Dinikanazol’ün neden olduğu 

genotoksisite de belirgin bir iyileşmeye neden olarak, MN ve kromozomal hasar sayılarında 

tekrar bir azalmaya sebep olmuştur. Sonuç olarak, üzüm çekirdeği özütünün güçlü antioksidan 

özelliğinden dolayı, pestisitlerin sebep olduğu toksisitenin azaltılması yâda önlenmesinde 

alternatif bir besin takviyesi olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Dinikanazol, mikronukleus, kromozomal hasar, Swiss albino fare 

 

Not : Bu çalışma, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi 

tarafından SAĞ-BAP-A-220413-55 kodlu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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 FENOL TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN BİYOKİMYASAL TOKSİSİTEYE 

KARŞI KOMBUCHA ÇAYININ KORUYUCU ETKİSİ2 

 

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 
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Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr. Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Kombucha çayı (KÇ), Doğu Asya’da alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan ve bu 

özelliğinden dolayı da tüm dünyaya hızla yayılan, bakteri ve mayalardan oluşan bir çaydır. 

Gerçekleştirilen çalışmada, Fenol tarafından indüklenen biyokimyasal toksisite üzerine KÇ’nın 

koruyucu rolü Swiss albino farelerde araştırılmıştır. Fareler, her grupta 6 hayvan olacak şekilde 

toplam 7 gruba ayrılmıştır (1 kontrol ve 6 uygulama). Grup I: Kontrol, Grup II: 1000 µL/kg c.a 

KÇ, Grup III: 35 mg/kg c.a Fenol, Grup IV: 35 mg/kg c.a Fenol + 250 µL/kg c.a KÇ, Grup V: 

35 mg/kg c.a Fenol + 500 µL/kg c.a KÇ, Grup VI: 35 mg/kg c.a Fenol + 750 µL/kg c.a KÇ, 

Grup VII: 35 mg/kg c.a Fenol + 1000 µL/kg c.a KÇ. Kontrol grubuna çeşme suyu, uygulama 

gruplarına ise Fenol’ün 35 mg/kg c.a dozu ve KÇ’nın 250, 500, 750 ve 1000 µL/kg c.a dozları, 

ardışık 20 gün süresince oral gavaj yoluyla verilmiştir. Süre sonunda, dolaşım kanından elde 

edilen serum örneklerinde karaciğer ve böbrek hasarının biyo-belirteçleri olan Alanin 

aminotransferaz (ALT), Aspartat aminotransferaz (AST), Kan üre nitrojen (BUN) ve kreatinin 

düzeyleri ile karaciğer ve böbrek dokularında ise oksidatif stresin biyo-belirteçleri olan 

Glutatyon (GSH) ve Malondialdehit (MDA) düzeyleri ölçülmüştür. Sonuçta, Fenol 

uygulamasının serum ALT, AST, BUN ve kreatinin düzeyleri ile böbrek ve karaciğer 

dokularının MDA düzeylerinde artışa, GSH düzeylerinde ise azalmaya neden olduğu 

belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre biyokimyasal parametrelerde gözlenen bu değişimlerin 

                                                           
2 Bu çalışma, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından 2008/11 kodlu 

proje kapsamında desteklenmiştir. 
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“One-way ANOVA” ve “Duncan” testlerinin sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0.05) olduğu da tespit edilmiştir. KÇ uygulaması ise doz artışına paralel olarak, araştırılan 

biyokimyasal parametrelerin düzeylerinde tekrar bir iyileşmeye neden olmuştur. Sonuç olarak, 

KÇ çevremizdeki toksik ajanların neden olduğu toksisitenin etkilerini azaltma ve korunmada 

koruyucu bir besin takviyesi olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fenol, kombucha çayı, oksidatif stres, biyokimyasal parametre 
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ALLIUM CEPA L.’DA FENOL TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN 

GENOTOKSİSİTEYE KARŞI KOMBUCHA ÇAYININ KORUYUCU ROLÜ 

 

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 
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Öğr. Gör. Dr. Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Kombucha çayı (KÇ) çay, şeker, bakteri ve maya ile yapılan mayalanmış bir içecektir. 

KÇ alternatif tıpta kan basıncın düzenlenmesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve 

kabızlığın önlenmesinde kullanılmaktadır. Son yıllarda, KÇ’nın kanser hastalığının önlenmesi 

amacıyla da kullanılabileceği yönünde görüşler öne sürülmektedir. Ancak, şu anda, KÇ’nin 

antioksidan etkisi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların sayısı çok sınırlıdır. Bu çalışmada, 

Allium cepa L.’da Fenol tarafından teşvik edilen genotoksisiteye karşı KÇ’nin koruyucu rolü 

araştırılmıştır. Mitotik indeks (MI), mikronukleus (MN) ve kromozomal hasar sayıları 

toksisitenin indikatörleri olarak kullanılmıştır. Test materyali olarak Giresun ilinde faaliyet 

gösteren ticari bir marketten satın alınan A. cepa (n=16) bulbları kullanılmıştır. Bulblar, her 

grupta 10 bulb olacak şekilde toplam 4 gruba ayrılmıştır (1 kontrol / 3 uygulama). Grup 1: 

kontrol, Grup 2: 1000 µL/250 ml KÇ, Grup 3: 250 mg/L Fenol, Grup 4: 250 mg/L Fenol + 1000 

µL/250 ml KÇ. Kontrol grubundaki bulblar çeşme suyu, uygulama grubundaki bulblar ise Fenol 

ve KÇ ile oda sıcaklığında, 72 saat süresince çimlendirilmişlerdir. Süre sonunda, kök uçları 1 

cm uzunluğunda kesilerek, rutin preparasyon teknikleri uygulanmış ve sitogenetik analizler için 

hazır hale getirilmiştir. Sonuçta, kontrol ve 1000 µL/250 ml dozunda KÇ uygulanan Grup 2’de 

en yüksek MI değeri gözlenirken, istatistiksel olarak anlamlı olmayan (p>0.05) sayıda da MN 

oluşumu ve kromozomal hasarlar tespit edilmiştir. 250 mg/L dozunda Fenole maruz kalan Grup 

3’de ise kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, MN ve kromozomal hasar sayılarında istatistiksek 

bakımdan anlamlı (p<0.05) düzeyde artış, MI değerinde ise yine anlamlı düzeyde (p<0.05) 
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azalma belirlenmiştir. Mikroskop altında kök ucu hücrelerinde fragment, yapışkan kromozom, 

köprü, nukleus hasarı ve iğ ipliği anormalliği şeklinde kromozomal hasarlar gözlenmiştir. 

Fenol ile birlikte KÇ uygulanan Grup 4’de ise KÇ Fenol’ün sebep olduğu genotoksisite de 

iyileşmeye neden olarak, MN ve kromozomal hasar sayılarında, kontrol grubundaki kadar 

olmasa da, tekrar bir azalışa, MI değerinde ise tekrar bir artışa neden olmuştur. Sonuç olarak, 

KÇ’nin Fenol gibi kimyasal ajanların sebep olduğu toksisiteyi azaltmada ve toksisitenin 

etkilerinden korunmada yararlı bir besin takviyesi olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fenol, kombucha çayı, mitotik indeks, mikronukleus, kromozomal 

hasar, Allium cepa L. 
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ANTI-DIABETIC POTENTIAL AND MULTI-BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 

SMILAX EXCELSA L. EXTRACT 

 

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr. Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

ABSTRACT 

Due to the increase in exposure to chemical substances, the investigation and 

identification of natural compounds with protective properties has become popular. The 

products, which reduce the absorption of carbohydrates, should contain α-amylase and α-

glucosidase inhibitor activity. Different tissues of plants have important α-amylase and α-

glucosidase inhibitor activity and the consumption of these plants in diet is an important 

alternative treatment of diabetes. So in this study the antibacterial, antifungal, α -amylase 

inhibitory and α-glucosidase inhibitory effects of Smilax excelsa L. extract were investigated. 

For this aim S. excelsa samples were collected and dried in sterile conditions. Then samples 

were extracted by standard extraction and evaporation process. The antibacterial effects were 

determined by disk diffusion method and the antifungal activity was determined by mycelium 

inhibition of Fusarium species. Anti-diabetic activity of the extracts was investigated by α-

amylase and α-glucosidase enzyme inhibition. It has been determined that all extracts exhibit 

antibacterial activity at different ratios and the highest activity were obtained with a 22±0.5 mm 

inhibition zone against Lactobacillus acidophilus. Antifungal activity was tested against 

Fusarium species and a maximum mycelium inhibition as 64% was obtained. In enzyme 

inhibitory analysis, α-amylase and α-glucosidase inhibitory activity of the extract were found 

as 15.30±1.09 and 26.25±1.45 mmol ACE/g extract, respectively. And it was determined that 

the α-glucosidase inhibitory effect of extracts was higher than the α-amylase inhibition effect. 

So the extracts show a moderate anti-diabetic activity. As a result, S. excelsa extract was 
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determined as a potential natural antibacterial and antifungal activity with a moderately high 

antidiabetic activity. 

Keywords: Antibacterial activity, antifungal activity, antidiabetic activity, Smilax 

excelsa L. 
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ANTI-PROLIFERATIVE AND ANTI-MUTAGENIC EFFECTS OF 

TRACHYSTEMON ORIENTALIS (L.) G. Don. EXTRACT BY USING ALLIUM TEST 

 

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr. Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

ABSTRACT 

In recent years, the use of natural and herbal products in the struggle against diseases such 

as diabetes, cancer cases, liver and kidney failure has increased and this situation also 

accelerates the interest for natural products. Due to the increased exposure to such chemical 

substances in organisms, it has become a necessity to identify and use natural compounds 

capable of suppressing the disruptive, mutagenic and carcinogenic properties of chemicals. 

Natural supplements are mostly derived from plants and the wide variety of plant species in the 

world reveal many materials to be investigated and make the studies on this subject insufficient. 

In this study, anti-proliferative and anti-mutagenic effects of Trachystemon orientalis (L.) G. 

Don. extract consumed as food in Giresun were investigated by using Allium test. For this aim 

T. orientalis samples were extracted by standard extraction and evaporation process. Different 

experimental groups including one control and application groups were formed. The control 

group was treated with distilled water and the administration groups were treated with 150 mg/L 

stem extract, 75 mg/L abscisic acid as mitogen, 75 mg/L sodium azide (NaN3) as destructive 

agent. Anti-proliferative and anti-mutagenic effects of extracts were investigated in root tips 

preparations by calculating mitotic index (MI) and chromosomal aberration frequency (CAs). 

MI is an indicator of cell proliferation and the extract application was determined to regulate 

MI rates. After administration of abscisic acid, it was determined that the MI rate increased 

by 52% and it reached a value close to the control group after T. orientalis extract application. 
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The anti-proliferative activity of extract application was detected as 78%. In anti-mutagenicity 

assays, it has been observed that NaN3 application causes CAs formations such as fragment, 

vagrant chromosome and breaks. It was determined that the extract treatment decreased the 

frequency of CAs. The maximum anti-mutagenic effect was determined to be 86% against the 

fragment formations. In this way, it has been shown that T. orientalis stem tissues have a strong 

anti-mutagenic and anti-proliferative effect. The protective effects of T. orientalis extract 

revealed by this study are noteworthy against the increasing exposure to mutagens. 

Keywords: Anti-proliferative effect, anti-mutagenic effect, Trachystemon orientalis, 

Allium test 
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HASTANE ÖNCESİ ACİL TIP VE GELECEĞİN ACİL SERVİSLERİ 

 

Rumeysa YILDIZ 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

ÖZET 

Türkiye’deki sağlık teknolojileri ile Dünyadaki sağlık teknolojilerinin gelişimi, 

farklılıkları ve gelecekteki durumu çalışmamızın ana temasını oluşturmaktadır. Çalışma 

sonucunda Türkiye’deki ve Dünyadaki bazı acil servisler ile hastane öncesi acil sağlık 

hizmetleri incelenmiş olup gerekli çözüm önerileri bilimsel açıdan sunulmuş olacaktır. Çalışma 

verileri “Google Akademik, Google Arama Motoru, Science Direct, ProQuest, Yök Tez 

Merkezi” veri tabanlarından “Geleceğin Acil Servisleri, Acil Tıpta Teknoloji, Gelecekte Tıp, 

The Future of in Healthcare, The History of The Future of Medicine” anahtar kelimeleri 

taranarak elde edilmiştir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve acil servisler dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de gelişimini hızla sürdürmektedir. Modern acil tıp hizmetleri ilk kez Amerika 

Birleşik Devletlerinde (ABD) 1960’lı yıllarda faaliyete geçmiştir. ABD’de başlayan bu gelişme 

ile birlikte diğer ülkeler de ekonomik ve politik durumlarına göre kendi acil sağlık sistemlerini 

kurmaya veya revize etmeye başlamışlardır. Ülkemizde sunulan acil sağlık hizmeti; acil hasta 

ve yaralıların hastaneye yetiştirilmesi veya hastane olanaklarının hastanın ayağına götürülmesi 

prensibine göre çalışmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada; Kap- Götür, Kal- Oyna ve 

Evde Sağlık Hizmeti olmak üzere üç farklı modelin uygulandığı görülmektedir. Uygulanan üç 

model birbirine yakın olmakla birlikte küçük farklılıkları beraberinde getirmektedir. 

Benimsenen yaklaşımlara yönelik olarak teknolojik alt yapılar oluşturulmuş, sistemler 

geliştirilmiş ve cihazlar üretilmiştir. American Heart Association’ın geliştirildiği resüsitasyon 

verilerini belgelemeye yarayan “mobil app, portatif ultrason cihazları ve dronlar” bu gelişime 

örnek verilebilir. Gelişen teknoloji göz önüne alındığında robotik ve tıbbi cihazların gelecekte 

acil servislerdeki sağlık çalışanlarının iş yükünü ciddi derecede azaltacağı düşünülmektedir. 

Cihazlar sayesinde tıbbi müdahalenin daha etkin ve verimli sunulacağı öngürülmektedir. 

Robotik ve tıbbi cihazların geliştirilmesi veya kullanıma sunulması ile sağlık çalışanlarının iş 

yükünün azalacağı, sağlık hizmet sunum kalitesinin artacağı, acil olgulara daha efektif 

müdahale edilebileceği düşünülmektedir. Bu durumunda dünyada ve Türkiye’de sağlık 

hizmetlerinin gelişimine ve iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gelecekte Acil Servisler, Sağlık Teknolojileri, Acil Sağlık 

Sistemleri 
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HASTANE ÖNCESİ ALANDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) KEMERİ 

KULLANIMI 

Rumeysa YILDIZ 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

ÖZET 

Çalışmanın amacı; hastane öncesi alanda elektrokardiyografi (EKG) cihazına, entegre 

edilebilecek olan EKG kemerinin kullanımı, avantajları ve dezavantajları değerlendirmektir. 

Veriler “Google Akademik, ScienceDirect, Springer, Google Arama Motoru” veri 

tabanlarından “Elektrokardiyografi, Giyilebilir Teknoloji, ECG Belt, ECG Devices” anahtar 

kelimeleri kullanılarak elde edilmiştir. Dünyada ve ülkemizde ölümlerin büyük çoğunluğunun 

kardiyovasküler sistem hastalıklarından kaynaklı olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda 

kardiyovasküler sistem hastalıklarının erken dönemde tanınması ve müdahalesi önemli bir 

basamağı oluşturmaktadır. Hastane öncesi alanda ve klinikte basit, ucuz ve kolay erişilebilir 

tetkik yöntemi olan EKG çekimi kardiyak problemlerin tanınmasında önemli bir yere sahiptir. 

Elektrokardiyografi; miyokardın depolarizasyonu ve repolarizasyonu esnasında meydana 

gelen elektriksel implusların, vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığı özel bir kağıt 

üzerine yazdırma ve yorumlama işlemidir. Kullanılan cihaza ise elektrokardiyograf 

denilmektedir. İlk kez 1895 yılında Hollanda'lı fizyolog Willem Einthoven tarafından EKG 

kaydı yapılmıştır. Günümüzde kullanılan EKG cihazlarının farklı türleri bulunmaktadır. 

Otomatik veya manuel çalışma düzenine sahip cihazlar örnek olarak verilebilir. EKG’deki 

anormalliklerin doğru yorumlanması, doğru çekime, elektrotların doğru yerleştirilmesine ve 

değerlendiricinin tecrübesine bağlıdır. Çekim esnasında elektrotların yanlış yerleştirilmesi 

değerlendirme ve zaman yönetimi açısından önemli bir sorundur. Özellikle hastane öncesi 

alanda bu problemin önüne geçilebilmesi amacıyla EKG kemeri üretilmiştir. Kauçuk kemer 

üzerine doğru pozisyonlarda yerleştirilmiş olan 6 adet prekordiyal ve 4 adet ekstremite 

elektrotundan oluşan EKG kemeri ile yapılan EKG çekimlerinin zaman yönetimi açısından 

avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sayede personel hatasına bağlı yanlış elektrot 

yerleşiminin önüne geçebileceği düşünülmekte olup hastane öncesinde kullanımı 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: EKG Kemeri, Giyilebilir Teknoloji, Elektrokardiyografi 
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İNVOLÜT EĞRİSİNİN DARBOUX VEKTÖRÜNE AİT VEKTÖREL MOMENT 

VEKTÖRÜ TARAFINDAN ÇİZİLEN EĞRİSİNİN FRENET APARATLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi  

Sezer DURMAZ 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

İnvolüt eğrileri üzerinde çok sayıda çalışma mevcuttur. İnvolüt eğri düşüncesi optik 

çalışmalar yapılırken C.Huygens tarafından (1658) yılında keşfedilmiştir. Aynı aralıkta 

tanımlanan   eğrisinin teğet vektörü *  eğrisinin teğet vektörüne dik olduğunda * eğrisine 

 eğrisinin bir involütü denilmektedir.  eğrisi üzerinde eğrinin parametresine bağlı bir x  

vektörünün vektörel moment vektörü
*x x   şeklinde tanımlı yeni bir vektördür.   

eğrisininin teğet vektörü T , aslinormal vektörü N , binormal vektörü B ,eğriliği   ve 

torsiyonu (burulması)  ve  * s  eğrisinin  teğet vektörü 1V , aslinormal vektörü 2V , binormal 

vektörü 3V ,eğriliği *  ve torsiyonu (burulması) 
* olmak üzere Frenet çatıları sırasıyla 

      , ,T s N s B s  ve  1 2 3, ,V V V ile gösterildi.   eğrisinin,  s  noktasında Frenet 

vektörlerine bağlı ifadesi              s f s T s g s N s h s B s     şeklinde yazıldı. Burada 

f , g ve h  türevlenebilir birer fonksiyonlardır. İnvolüt eğrisi tanımından  * s  eğrisi 

* T     şeklinde ifade edildi. Bu bağıntı kullanılarak  involüt eğrisi  eğrisinin Frenet 

vektörleri cinsinden  * f T gN hB      şeklinde ifade edildi. Burada 
2 21/r     

olmak üzere  * s  eğrisi *

1 2 3[( ) ( ( ) ) ]gV r g V f h V          şeklinde bulunur. Bir 

eğrinin Frenet çatısı eğri boyunca hareket ederken bir eksen etrafında ani dönme hareketi yapar. 

Bu eksene hareketin Darboux ekseni, Darboux ekseni üzerindeki vektöre de hareketin Darboux 

vektörü adı verilir. 
*  involüt eğrisinin Darboux vektörü W  ile gösterilirse bu vektör 

W N N    şeklinde hesaplanır. 
*  involüt eğrisinin birim Darboux vektörü C , bu vektörün 

vektörel momenti   olmak üzere bu vektör * C     bağıntısıyla yeni bir vektör elde edildi. 
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   vektörel moment vektörünün çizdiği eğrinin teğet vektörü T , aslinormal vektörü N , 

binormal vektörü B  olmak üzere Frenet aparatları hesaplanarak Frenet çatısı  , ,T N B  
 

oluşturuldu. Daha sonra   vektörel moment eğrisinin eğriliği  , ve torsiyonu(burulması)   

bulunarak esas eğrinin aparatları cinsinden ifadeleri elde edildi. 

Son olarak bir örnek üzerinde birim Darboux vektörünün vektörel moment vektöründen 

elde edilen eğrinin Frenet aparatları hesaplandı. Vektörel moment eğrisinin Mapple programı 

ile çizimi yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: involüt eğrisi, Darboux , vektörel moment 
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KIRMIZI YILDIZLARDA RENK BAĞINTILARI 

 

Yavuz GÜNEY 

yguney@atauni.edu.tr 

Cahit YEŞİLYAPRAK 

cahity@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Farklı kataloglar kullanılarak (SIMBAD Veri Tabanı (CDS 2002), Genel Değişen Yıldız 

Kataloğu (GCVS4) (Kholopov et al. 1988; ADC 1997) gibi) SR ve Mira tipi değişen yıldızlar 

seçilmiştir. Genel Değişen Yıldız Kataloğo’ndan paralaksı olan yıldızlar seçilip, Hipparcos ve 

Tycho Kataloğu’ndan SR ve Mira tipi değişen yıldızlar seçilerek belirlenmiştir. Seçilen 

yıldızlara ait farklı türden veriler, öncelikle en güncel makaleler ve Hipparcos ve Tycho 

Kataloğu (ESA 1997), Genel Değişen Yıldız Kataloğu (GCVS4) (Kholopov et al. 1988; ADC 

1997) , SIMBAD Veri Tabanı (CDS 2002), 2MASS All–Sky Catalog of Point Sources 

(2MASS), PPMX Catalog of Position and Proper Motions (PPMX), The Guide Star Catalogue 

(GSC), The AC 2000.2 Catalogue, All–Sky Comiled Catalogue of 2.5 Million Stars , 

AKARI/HIP and AKARI/2MASS samples, The USNO–A2.0 Catalogue (USNO), NOMAD 

Catalog (NOMAD), UCAC3 Catalogue, The USNO-B1.0 Catalog (USNO), TASS Mark IV 

Patches Photometric Catalog, The PPMXL Catalog (PPMXL), IRAS Point Source Reject 

Catalog (IRAS), SKY2000 Catalog (SKY 2000), Stellar Photometry in Johnson’s 11 Color 

System, Orion Spiral Arm Catalogue (OSACA), Hipparcos Red Stars , The FON Astrographic 

Catalogue (FONAC), Tycho-2 Spectral Type Catalog kataloglarından alınmıştır. Yıldızların 

paralaks ve hataları sırasıyla Pourbaix et al. (2003) makalesi, Hipparcos ve Tycho 

Kataloğu’ndan (ESA 1997) alınmıştır. Güncel bilgiler kullanılarak, SR ve Mira tipi yıldızların 

periyot - renk, renk – renk, etkin sıcaklık ve kütle kaybı gibi özellikleri incelenmiştir. SR 

yıldızları, kırmızı öte bölgede belirgin periyot – renk bağıntıları göstermektedir. Renk 

bağıntıları incelendiğinde, aynı renk bağıntısı için SR ve Mira türü değişen yıldızlar arasında 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Kırmızı yıldızların gösterdikleri bu farklılıklara kütle kayıp 

oranları ve etkin sıcaklıklarının neden olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mira türü değişen yıldızlar, Yarı Düzenli (SR) değişen yıldızlar, 

kataloglar 
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AMPLY GE-SUPPLEMENTED MODULES 

 

Doç. Dr. Celil NEBİYEV 

Ondokuz Mayıs University  

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin ÖKTEN 

Amasya University Technical Sciences Vocational School  

  

ABSTRACT 

In this work we define amply ge-supplemented modules and investigate some properties 

of these modules. All rings have unity and all modules are unital left modules. Let M be an R-

module. If every essential submodule of M has ample g-supplements in M, then M is called an 

amply ge-supplemented module. Clearly we can see that every amply ge-supplemented module 

is ge-supplemented. Hence the finite sum of amply ge-supplemented modules is ge-

supplemented. We can easily see that every amply essential supplemented module is amply ge-

supplemented. Hence amply ge-supplemented modules are more generalized than amply 

essential supplemented modules. Since essential supplemented and -projective modules are 

amply essential supplemented, these modules are amply ge-supplemented too. We can easily 

see that every amply g-supplemented module is amply ge-supplemented. Since amply 

supplemented modules are amply g-supplemented, these modules are amply ge-supplemented 

too. Let M be an amply ge-supplemented module. If every nonzero submodule of M is essential 

in M, then M is amply supplemented. As hollow and local modules are amply supplemented, 

these modules are amply ge-supplemented too. Let M be an R-module. If the number of the 

submodules of M is finite, then M is amply supplemented and hence M is amply ge-

supplemented. It is proved that every factor module and every homomorphic image of an amply 

ge-supplemented module is amply ge-supplemented. Hence every direct summand of an amply 

ge-supplemented module is also amply ge-supplemented. Let M be a -projective and ge-

supplemented module. Then M is amply ge-supplemented. Since every projective module is -

projective, every projective and ge-supplemented module is amply ge-supplemented. 

Key Words: Essential Submodules, Small Submodules, Supplemented Modules, G-

Supplemented Modules. 
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MİNKOWSKİ 3-UZAYDA TiMELİKE-SPACELİKE MANNHEİM EĞRİ 

ÇİFTLERİNİN 
* *T N  ve 

* *T B  SMARANDACHE EĞRİLERİ ÜZERİNE 

 

Doç. Dr. Özgür BOYACIOĞLU KALKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Özellikle iki eğrinin karşılıklı noktalarında Frenet çatıları arasında bağıntılar kurularak 

elde edilen eğriler diferensiyel geometride önemli bir yere sahiptir. Bu özel eğri çiftleri ile ilgili 

çalışmalar eğri teorisinin yanında yüzey teorisinde ve mekanikte de görülmektedir. Üzerinde 

en çok araştırma yapılan eğriler İnvolüt-Evolüt eğrileri, Bertrand eğrileri ve Mannheim 

eğrileridir. Mannheim eğrileri üzerine yapılan çalışmalar sadece Öklid uzayında sınırlı 

kalmamış Lorentz uzayına da aktarılmıştır.  

Mannheim eğrisi ilk olarak 1878 de A. Mannheim tarafından ortaya atılmış ve herhangi 

bir eğrinin Mannheim eğrisi olması için gerek ve yeter şartın 

2 2( ), 0 sbt         

olduğu gösterilmiştir. Burada   ve   eğrinin eğrilik ve burulmasıdır. Son yıllarda 

Mannheim eğrisi Liu ve Wang tarafından yeniden tanımlanmıştır.   ve 
*  diferensiyellenebilir 

iki eğri olmak üzere   eğrisinin asli normal vektörü ile 
*  eğrisinin binormali vektörü lineer 

bağımlı ise   eğrisine Mannheim eğrisi ve 
*  eğrisine Mannheim partner eğrisi denir. Bu 

tanıma göre Mannheim eğrisinin denklemi 

*( ) ( ) ( )s s N s     

veya 

*( ) ( ) ( )s s B s     

şeklindedir. Bir eğrinin Frenet 3-ayaklısının her s anında, bir eksen etrafında, bir ani helis 

hareketi yaptığı kabul edilir. Bu eksene eğrinin s  parametresine karşılık gelen ( )s  

noktasındaki Darboux (ani dönme) ekseni denir. Bu eksenin yön ve doğrultusunu veren vektöre 
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eğrinin ( )s noktasında Darboux vektörü denir ve W T B    şeklinde elde edilir. Burada   

ve   eğrinin eğrilik ve burulmasıdır. 

Turgut ve Yılmaz “Smarandache Curves in Minkowski Spacetime” isimli çalışmada 

Minkowski uzayında Smarandache eğrilerinin tanımını ifade etmişlerdir. 
4

1E  de 2TB  

Smarandache eğrileri şeklinde adlandırılan eğrilerin bazı özel durumlarını incelemişler ve bu 

eğrilerin Frenet elemanlarını hesaplamışlardır. Bu yöntemle 
4

1E  uzayında bir başka ortonormal 

çatı elde etmişlerdir. 

Bu çalışmada   Mannheim eğrisi timelike eğri, 
*  partner eğrisi spacelike binormalli 

spacelike bir eğri ve W  Darboux vektörü timelike vektör olmak üzere 
*  partner eğrisinin 

* * *, ,T N B  Frenet elemanları konum vektörü olarak alındığında bu vektörler tarafından 

oluşturulan null olmayan 

* *

* *

1

1
( ) ( )

2
T N

s T N   

                 
* *T N -Smarandache eğrisi 

* *

* *

2

1
( ) ( )

2
T B

s T B   

                 
* *T B -Smarandache eğrisi 

Smarandache eğrilerinin Frenet elemanları, eğrilik ve torsiyonu   eğrisinin Frenet 

elemanları, eğrilik ve torsiyonuna bağlı olarak ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mannheim eğrileri, Smarandache eğrileri, Minkowski uzayı, Frenet 

elemanları 
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AMPLY G-SUPPLEMENTED LATTICES 

 

Doç. Dr. Celil NEBİYEV 

Ondokuz Mayıs University  

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin ÖKTEN 

Amasya University 

ABSTRACT 

In this work we define amply g-supplemented lattices and investigate some properties of 

these lattices. All lattices are complete modular lattices with the greatest element 1 and the 

smallest element 0 in this work. Let L be a lattice and aL. If for every bL such that ab=1, 

a has a g-supplement x such that x≤b, then we say a has ample g-supplements in L. If every 

element of L has ample g-supplements in L, then L is called an amply g-supplemented lattice. 

We can easily see that every amply g-supplemented lattice is g-supplemented. Hence the 

following Proposition is true: ‘Let L be a lattice and a1, a2, …, anL and 1=a1a2…an. If 

ai/0 is amply g-supplemented for every i=1, 2, …, n, then L is g-supplemented’. Let L be a finite 

g-supplemented lattice. Then L is amply g-supplemented. As every supplemented lattice is g-

supplemented, every amply supplemented lattice is amply g-supplemented. Hence amply g-

supplemented lattices are more generalized than amply supplemented lattices. Let R be a ring 

and M be an R-module. Let A be the set of submodules of M. Then A forms a complete modular 

lattice by inclusion with the greatest element M and the smallest element 0. Here M is a g-

supplemented module if and only if A is a g-supplemented lattice. Similarly we can see that M 

is an amply g-supplemented module if and only if A is an amply g-supplemented lattice. If M 

is a supplemented and -projective module, then A is an amply g-supplemented lattice. Let L 

be an amply g-supplemented lattice. Then the quotient sublattice 1/a is also amply g-

supplemented. 

Key Words: Lattices, Small Elements, Supplemented Lattices, G-Supplemented 

Lattices. 
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MİNKOWSKİ UZAYINDA TİMELİKE SALKOWSKİ EĞRİLERİNDEN ELDE 

EDİLEN SMARANDACHE EĞRİLERİ 

 

Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

Kemal EREN 

Fatsa Fen Lisesi 

ÖZET 

3R  standart reel vektör uzayı üzerinde 1 1 2 2 3 3,a b a b a b a b    şeklinde tanımlı iç 

çarpım Lorentz iç çarpım olarak bilinmektedir. Üzerinde Lorentz iç çarpımı tanımlı olan vektör 

uzayına Minkowski uzayı olarak bilinmektedir. Minkowski uzayında her hangi bir vektör a  

olmak üzere , 0a a   veya 0a   ise a  ya spacelike vektör, , 0a a   ise a  ya timelike 

vektör, , 0a a  , 0a   ise a  ya lightlike (veya null) vektör olarak adlandırılmaktadır. Bir 

Alman kimyager olan Ernst Leopold Salkowski (1844-1923) eğriliği sabit fakat torsiyonu sabit 

olmayan eğri ailelerini tanımlamış ve bu eğriler Salkawski eğrileri olarak adlandırılmıştır. Daha 

sonraki yıllarda J. Monterde bu eğrilerin asli normal vektörünün sabit bir doğrultu ile sabit açı 

yaptığını göstermiştir. Ayrıca Ahmet T. Ali tarafından Minkowski uzayında timelike Salkowski 

ve anti-Salkowski eğriler, timelike normal eğrilikli spacelike Salkowski ve anti-Salkowski 

eğriler ve spacelike normal eğrilikli spacelike Salkowski ve anti-Salkowski eğriler 

incelenmiştir. Salkowski eğrisinin teğet vektörü T , asli normal vektörü N  ve binormal vektörü 

B  olmak üzere timelike Salkowski eğrisinden Smarandache eğrileri tanımlanmıştır. T  timelike 

ve N spacelike vektör olmak üzere TN  birim vektörünün çizdiği regüler eğri TN 

Smarandache eğrisi, T  timelike ve B  spacelike vektör olmak üzere TB  birim vektörünün 

çizdiği regüler eğri TB Smarandache eğrisi, N  spacelike ve B  spacelike vektör olmak üzere 

NB  vektörünün çizdiği regüler eğri NB  Smarandache eğrisi ve T  timelike, N  spacelike ve 

B  spacelike vektörler olmak üzere TNB  vektörünün çizdiği regüler eğri TNB Smarandache 

eğri olmak üzere Smarandache eğrileri elde edildi. Bu eğrilerin her birisi için ayrı ayrı Frenet 

vektörleri, eğrilik ve torsiyonları hesaplandı. Elde edilen Smarandache eğrilerinin Frenet 

vektörleri, eğrilik ve torsiyonları timelike Salkowski eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve 

torsiyonu türünden ifade edildi. Ayrıca timelike Salkowski eğrisinin ve aynı zamanda elde 
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edilen timelike TN Smarandache eğrisi, timelike TB   Smarandache eğrisi, timelike NB 

Smarandache eğrisi ve timelike TNB   Smarandache eğrilerinin grafikleri çizilerek geometrik 

yorumları verildi. 

Anahtar Kelimeler :  Minkowski uzayı, Timelike Salkowski eğri, timelike Smarandache 

eğri. 
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İNVOLÜT EĞRİSİNİN TEĞET VEKTÖRÜNE AİT VEKTÖREL MOMENT 

VEKTÖRÜNÜN ÇİZDİĞİ EĞRİNİN FRENET APARATLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi  

Sezer DURMAZ 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

Literatürde en çok üzerinde çalışma yapılan eğrilerden bir tanesi de involüt-evolüt 

eğrilerdir. Aynı aralıkta tanımlı iki eğri   ve * olmak üzere  eğrisinin T  teğet vektörü *

eğrisinin 
1V  teğet vektörüne dik olduğunda * eğrisine  eğrisinin bir involütü denilmektedir. 

 eğrisi üzerinde eğrinin parametresine bağlı bir x  vektörünün vektörel momenti *x x   

şeklinde tanımlı bir vektördür.   eğrisininin teğet vektörü T , aslinormal vektörü N , binormal 

vektörü B ,eğriliği   ve torsiyonu (burulması)  olmak,  * s  eğrisinin  teğet vektörü 1V , 

aslinormal vektörü 2V , binormal vektörü 3V ,eğriliği *  ve torsiyonu (burulması) * olmak üzere 

Frenet çatıları sırasıyla       , ,T s N s B s  ve  1 2 3, ,V V V ile gösterilsin. İnvolüt eğrisininn 

Frenet vektörlerine ait vektörel moment vektörleri * *

1 1V V  , * *

2 2V V  ve 

* *

3 3V V  şeklinde tanımlanır. İnvölüt eğrisinin parametresine bağlı olarak ifade edilen *

1V  

vektörel moment vektörü yeni bir eğri meydana getirir. Elde edilen bu yeni eğrinin Frenet 

vektörleri, eğrilik ve torsiyonu(burulması) ayrı ayrı hesaplandı. Daha sonra   eğrisi Frenet 

vektörleri cinsinden,  s  noktasındaki Frenet vektörlerine bağlı olarak 

             s f s T s g s N s h s B s     şeklinde yazıldı. Burada f , g ve h  türevlenebilir 

birer fonksiyonlardır. İnvolüt eğrisi tanımından  * s eğrisi * T     olarak ifade edildi. 

Bu bağıntı kullanılarak  involüt eğrisi, Frenet vektörleri cinsinden  * f T gN hB      

şeklinde gösterildi. 2 21/r     olmak üzere  * s  eğrisi 

*

1 2 3[( ) ( ( ) ) ]gV r g V f h V          şeklinde elde edildi. 
* *

1 1V V   vektörel çarpımı 

yapılarak yeni bir vektör elde edildi. Elde edilen 
*

1V  vektörünün çizdiği   *

1V  vektörel moment 
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eğrisinin  teğet vektörü *
1V

T , aslinormal vektörü *
1V

N , binormal vektörü *
1V

B ,eğriliği *
1V

  ve 

torsiyonu(burulması) *
1V

 olmak üzere Frenet aparatları hesaplandı. Daha sonra vektörel 

moment vektörü tarafından çizilen eğri ile involüt eğrisinin sabit genişlikli eğri katagorisinde 

olup olmadığı araştırıldı. Elde edilen bulgular esas eğrinin invaryantları cinsinden ifade edildi. 

Sabit genişlikli eğri katagorisi olması için gerekli şartlar verildi. İnvolüt eğrisine ait bir örnek 

verilerek vektörel moment vektörleri hesaplandı.Mapple programı ile çizimleri yapılıp şekiller 

elde edildi.  

Anahtar Kelimeler : involüt eğrisi, vektörel moment, eğrilik, burulma, Frenet çatısı 
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MİNKOWSKİ 3-UZAYDA İNVOLÜT-EVOLÜT EĞRİLERİNİN 
* *T C  ve 

* *B C

SMARANDACHE EĞRİLERİ ÜZERİNE 

 

Doç. Dr. Özgür BOYACIOĞLU KALKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Özellikle iki eğrinin karşılıklı noktalarında Frenet çatıları arasında bağıntılar kurularak 

elde edilen eğriler diferensiyel geometride önemli bir yere sahiptir. Bu özel eğri çiftleri ile ilgili 

çalışmalar eğri teorisinin yanında yüzey teorisinde ve mekanikte de görülmektedir. Üzerinde 

en çok araştırma yapılan eğriler İnvolüt-Evolüt eğrileri, Bertrand eğrileri ve Mannheim 

eğrileridir. İnvolüt-Evolüt eğrileri üzerine yapılan çalışmalar sadece Öklid uzayında sınırlı 

kalmamış Lorentz uzayına da aktarılmıştır. 1M  ve 2M  aynı iki aralık üzerinde tanımlı iki regüler 

eğri olmak üzere 
*

2( ) ( )s M s   noktası 1M  eğrisinin ( )s  noktasındaki teğet doğrusu üzerinde 

yatıyorsa ayrıca 1M  ve 2M  nin ( )s  ve 
*( )s  noktalarındaki teğetleri birbirine dikse 2M  

eğrisine 1M  eğrisinin involütü denir. 2M  eğrisi 1M  eğrisinin involütü ise 

*( ) ( ) ( ) ( ),s s c s T s c sabit      

dir. Millmann ve Parker (1977) ve Hacısalihoğlu (1983) klasik diferensiyel geometride bu konu 

ile ilgili iyi bilinen temel teorem ve problemlere açıklık getirmişlerdir. Bir eğrinin Frenet 3-

ayaklısının her s anında, bir eksen etrafında, bir ani helis hareketi yaptığı kabul edilir. Bu 

eksene eğrinin s  parametresine karşılık gelen ( )s  noktasındaki Darboux (ani dönme) ekseni 

denir. Bu eksenin yön ve doğrultusunu veren vektöre eğrinin ( )s noktasında Darboux vektörü 

denir ve W T B    şeklinde elde edilir. Burada   ve   eğrinin eğrilik ve burulmasıdır. 

Turgut ve Yılmaz “Smarandache Curves in Minkowski Spacetime” isimli çalışmada 

Minkowski uzayında Smarandache eğrilerinin tanımını ifade etmişlerdir. 
4

1E  de 2TB  

Smarandache eğrileri şeklinde adlandırılan eğrilerin bazı özel durumlarını incelemişler ve bu 
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eğrilerin Frenet elemanlarını hesaplamışlardır. Bu yöntemle 
4

1E  uzayında bir başka ortonormal 

çatı elde etmişlerdir. 

Bu çalışmada 
*  spacelike eğrisi   timelike eğrisinin bir involütü ve W  Darboux 

vektörü spacelike vektör olmak üzere 
*  involüt eğrisinin 

* * *, ,T N B  Frenet elemanları ile 
*C  

birim Darboux vektörü konum vektörü olarak alındığında bu vektörler tarafından oluşturulan 

null olmayan 

* *

* *

1

1
( ) ( )

2
T C

s T C   

                 
* *T C  Smarandache eğrisi 

* *

* *

2

1
( ) ( )

2
B C

s B C   

                 
* *B C  Smarandache eğrisi 

Smarandache eğrilerinin Frenet elemanları, eğrilik ve torsiyonu   evolüt eğrisinin Frenet 

elemanları, eğrilik ve torsiyonuna bağlı olarak ifade edilmiştir. Son olarak bu eğrilerle ilgili 

örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnvolüt-Evolüt eğrileri, Smarandache eğrileri, Minkowski uzayı, 

Frenet elemanları. 
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MİNKOWSKİ UZAYINDA TİMELİKE ANTİ-SALKOWSKİ EĞRİLERİNDEN ELDE 

EDİLEN SMARANDACHE EĞRİLERİ 

 

Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

Kemal EREN 

Fatsa Fen Lisesi 

ÖZET 

3R  standart reel vektör uzayı üzerinde 1 1 2 2 3 3,a b a b a b a b    şeklinde tanımlı iç 

çarpım Lorentz iç çarpım olarak bilinmektedir. Üzerinde Lorentz iç çarpımı tanımlı olan vektör 

uzayına Minkowski uzayı olarak bilinmektedir. Minkowski uzayında her hangi bir vektör a  

olmak üzere , 0a a   veya 0a   ise a  ya spacelike vektör, , 0a a   ise a  ya timelike 

vektör, , 0a a  , 0a   ise a  ya lightlike (veya null) vektör olarak adlandırılmaktadır. Bir 

Alman kimyager olan Ernst Leopold Salkowski (1844-1923) eğriliği sabit fakat torsiyonu sabit 

olmayan eğri ailelerini tanımlamış ve bu eğriler Salkawski eğrileri olarak adlandırılmıştır. 

Benzer şekilde eğriliği sabit olmayan fakat torsiyonu sabit olan eğri aileleri ise anti-Salkowski 

eğrileri olarak tanımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda J. Monterde bu eğrilerin asli normal 

vektörünün sabit bir doğrultu ile sabit açı yaptığını göstermiştir. Ayrıca Ahmet T. Ali tarafından 

Minkowski uzayında timelike Salkowski ve anti-Salkowski eğriler, timelike normal eğrilikli 

spacelike Salkowski ve anti-Salkowski eğriler ve spacelike normal eğrilikli spacelike 

Salkowski ve anti-Salkowski eğriler incelenmiştir. Anti-Salkowski eğrisinin teğet vektörü T , 

asli normal vektörü N  ve binormal vektörü B  olmak üzere timelike Anti-Salkowski eğrisinden 

Smarandache eğrileri tanımlanmıştır.  

T  timelike ve N spacelike vektör olmak üzere TN  birim vektörünün çizdiği regüler eğri 

TN Smarandache eğrisi, T  timelike ve B  spacelike vektör olmak üzere TB  birim vektörünün 

çizdiği regüler eğri TB Smarandache eğrisi, N  spacelike ve B  spacelike vektör olmak üzere 

NB  vektörünün çizdiği regüler eğri NB  Smarandache eğrisi ve T  timelike, N  spacelike ve 

B  spacelike vektörler olmak üzere TNB  vektörünün çizdiği regüler eğri TNB Smarandache 

eğrisi olmak üzere Smarandache eğrileri elde edildi. Bu eğrilerin her birisi için ayrı ayrı Frenet 

vektörleri, eğrilik ve torsiyonları hesaplandı. Elde edilen Smarandache eğrilerinin Frenet 
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vektörleri, eğrilik ve torsiyonları timelike Anti-Salkowski eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve 

torsiyonu türünden ifade edildi. Ayrıca timelike anti-Salkowski eğrisinin ve aynı zamanda elde 

edilen timelike TN Smarandache eğrisi, timelike TB   Smarandache eğrisi, timelike NB 

Smarandache eğrisi ve timelike TNB   Smarandache eğrilerinin grafikleri çizilerek geometrik 

yorumları verildi. 

Anahtar Kelimeler:  Minkowski uzayı, Timelike anti-Salkowski eğri, timelike 

Smarandache eğri 
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ANTİ-SALKOWSKİ EĞRİSİNE AİT FRENET VEKTÖRLERİNDEN ELDE EDİLEN 

SMARANDACHE EĞRİLERİ 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi  

Burak ÖZTÜRK 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

Königsberg’te doğan 1844-1923 yılları arasında yaşamış olan Ernst Leopold Salkowski 

Alman bir kimyager. 1909 yılında Ernst Leopold Salkowski tarafından ‘Zur Transformation 

von Raumkurven’ isimli çalışmada torsiyonu sabit fakat eğriliği sabit olmayan eğri ailelerinden 

bahsedilmiştir. Bu çeşit eğriler literatürde anti-Salkowski eğrileri olarak bilinmektedir. 

J.Monterde tarafından 2009 yılında ‘Salkowski  curves ı revisited: A family of curves with 

constant curvature and non-constant torsion’ isimli çalışmada anti-Salkowski eğrisine ait 

normal vektörü sabit bir doğrultu ile sabit açı yapan eğriler olduğunu göstermiş ve kapalı eğriler  

için  bir yöntem ı geliştirmiştir. Bu yöntem için de anti-Salkowski eğrisinin sabit torsiyonu ve 

sabit olmayani kullanmıştır. Ayrıca bu çalışmada J.Monterde anti-Salkowski eğrisinin eğrilik 

ve burulmasını hesap etmiştir.  Anti-Salkowski eğrisi tosiyonu sabit eğriliği değişken fonksiyon 

olan özel bir eğridir. Süha Yılmaz ve Melih Turgut 2008 yılında ‘Smarandache curves in 

Minkowski space-time’ isimli çalışmada Smarandache eğrilerini herhangi bir eğrinin Frenet 

vektörleri konum vektörü olarak alındığında bu vektörlerin çizdiği regüler eğriler olarak 

tanımlamıştır. Bir 𝛽 eğrisinin 𝛽(𝑠) noktası eğriyi çizerken bu noktadaki Frenet çatısı her 𝑠 

anında, (bir eksen etrafında) ani bir helis hareketi yaptığı kabul edilir ve bu eksene eğrinin 𝛽(𝑠) 

noktasındaki Darboux (ani dönme) ekseni denir. Diferensiyel geometride eğrileri üzerine bir 

çok çalışma mevcuttur. Herhangi bir eğrinin Frenet vektörleri arasında çeşitli bağlantılarla yeni 

eğriler türetilmiştir.   Bu çalışmada, İlk olarak, anti-Salkowski eğrisine ait T* teğet vektör,  N* 

aslinormal vektör, B* binormal vektör ile C* birim Darboux vektörü olsun. Bu vektörler 

arasındaki lineer birleşimlerden sırasıyla  

 

𝛽1 =
1

√2
(𝑇∗ + 𝐶∗) T*C*-Smarandache eğrisi,  
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 𝛽2 =
1

√2
(𝑁∗ + 𝐶∗) N*C*-Smarandache eğrisi, 

 𝛽3 =
1

√2
(𝐵∗ + 𝐶∗) B*C*-Smarandache eğrisi,   

 𝛽4 =
1

2
(𝑇∗ + 𝑁∗ + 𝐵∗ + 𝐶∗)  T*N*B*C*-Smarandache eğrisi   

regüler Smarandache eğrileri tanımlandı. Bu eğrilere ait Frenet vektörleri ile eğrilik ve burulma 

hesaplandı. Son olarak, anti-Salkowski eğrisinin Frenet vektörlerinden elde edilen 

Smarandache eğrilerinin Maple programında çizimleri yapılarak, bu eğrilerle ilgili şekiller 

çalışmaya eklendi.  

Anahtar Kelimeler: anti-Salkowski eğrisi, Smarandache eğrileri, Frenet çatısı 
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THE LIE DERIVATIVES OF THE ALMOST LORENTZIAN R-PARACONTACT 

STRUCTURES ACCORDING TO HORİZONTAL AND VERTICAL LIFTS ON 

TANGENT BUNDLE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Haşim ÇAYIR 

Giresun University 

ÖZET 

Lifting theory on tangent bundle T(M) has a considerable position ın modern 

differentiable geometry. Since, using lift method it is possible to generalize to differentiable 

structures on any manifold to its extensions. Also, vector fields, 1-forms, vertical, complete and 

horizontal lifts of functions and other tensor fields defined on any manifold M to tangent bundle 

T(M) has been obtained. Initiated by the fundamental works of Kentaro Yano and his 

collaborators. There are a lot of structures on n-dimensional differentiable manifold Mⁿ. Firstly, 

Ishıhara and Yano have obtained the integrability conditions of a structure F satisfying F³+F=0. 

Gouli-Andreou has studied the integrabilty conditions of a structure F satisfying F⁵+F=0. Later, 

R. Nivas and C.S. Prasad studied on the form Fa(5,1)-structure. Also Fλ(7,1)-structure extended 

in Mⁿ to T*(Mⁿ) by L. S. Das, R. Nivas and V. N. In 2004, R. Nivas and M. Saxena studied on 

the complete and horizontal lifts of the HSU-(4,2)-structure satisfying F⁴+λrF²=0 (F≠0, λ is non 

zero complex number, r some finite integer). Later, K. K. Dube studied on the F(2v+4,2)-

structure satisfying F2v+4+F²=0, F≠0. The paper is structured as follows. In first section some 

basic properties of the vertical, horizontal lifts are given, respectively. In the main results 

section, firstly, we give some information about almost Lorentzian r-paracontact structures with 

respect to horizontal lifts on tangent bundle T(M) secondly, we get some results about the Lie 

derivatives with respect to XV, XH of almost Lorentzian r-paracontact structures on tangent 

bundle T(M). In addition, this Lie derivatives which obtained shall be studied for some special 

values in almost Lorentzian r-paracontact structures.  

Anahtar Kelimeler: Lie derivatives; almost Lorentzian r-paracontact structure; vertical 

lift; horizontal lifts. 
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HERMITE-HADAMARD TYPE INEQUALITIES FOR MULTI-DIMENSIONAL 

PRE-INVEX STOCHASTIC PROCESSES 

 

Nurgül OKUR  

Giresun University  

Vildan KARAHAN 

Giresun University  

ABSTRACT 

In this study, we define multi-dimensional pre-invex stochastic processes for the first 

time. Besides, we present Hermite-Hadamard type inequalities for multi-dimensional pre-invex 

stochastic processes with respect to 𝜃 over two theorems. 

Firstly, let us give two definitions of multi-dimensional pre-invexity for stochastic 

processes with respect to 𝜂. For this reason, we shall show invex set and the following notions:  

Let 𝑢𝑖, 𝑣𝑖 ∈ ℝ, 𝑢𝑖 < 𝑣𝑖 for 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 𝑛 ≥ 2. Then, we consider an n-dimensional 

interval T𝑛 = ∏ [𝑢𝑖 , 𝑣𝑖]
𝑛
𝑖=1  ⊆ [0,∞)𝑛. Moreover, let 𝜉: T𝑛 ×  𝛺 → ℝ be a mean square 

continuous stochastic process and let 𝜃 : T𝑛 × T𝑛 → ℝ𝑛 be a continuous function. Then the set 

T𝑛 is called invex with respect to  𝜃, if  𝑢 + 𝜇𝜃(𝑣, 𝑢) ∈ T𝑛, ∀𝑢, 𝑣 ∈ T𝑛, 𝜇 ∈ [0,1]. 

Now, let us introduce the first definition of multi-dimensional pre-invex stochastic 

processes: 

Definition 1. The process 𝜉: T𝑛 × 𝛺 → ℝ is called a multi-dimensional pre-invex 

stochastic process, if the stochastic processes 

𝜉𝑡𝑛
𝑖 (𝑡,⋅) ≔ 𝜉((𝑡1, … , 𝑡𝑖−1, 𝑡, 𝑡𝑖+1, … , 𝑡𝑛),⋅) 

are pre-invex on [𝑢𝑖 , 𝑣𝑖]  for  𝑖 = 1,2, …,n almost everywhere. 

We establish another definition of multi-dimensional pre-invex stochastic processes: 

Definition 2. Let T𝑛 be an invex set with respect to 𝜃. The process 𝜉: T𝑛 ×  𝛺 → ℝ is 

called a multi-dimensional pre-invex stochastic process with respect to 𝜃 on T𝑛, if the following 

inequality holds almost everywhere 

𝜉 ((𝒕 + 𝜇𝜃(𝒔, 𝒕)),⋅) ≤ 𝜇𝜉(𝒕,⋅) + (1 − 𝜇)𝜉(𝒔,⋅) 
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for all 𝒕, 𝒔 ∈ 𝑇𝑛 and  𝜇 ∈ [0,1]. If the above inequality is reversed then 𝜉 is said to be a multi-

dimensional pre-concave stochastic process with respect to 𝜃 on 𝑇𝑛. 

From here on out, let us assume that the n-dimensional interval is S𝑛 =

∏ [𝑢𝑖 , 𝑢𝑖 + 𝜃(𝑣𝑖, 𝑢𝑖)]
𝑛
𝑖=1  ⊆ [0,∞)𝑛. The following theorems contain Hermite-Hadamard’s 

inequality for multi-dimensional pre-invex stochastic processes with respect to 𝜃: 

Theorem 1. Let  𝜉: S𝑛 × 𝛺 → ℝ be a multi-dimensional pre-invex stochastic process with 

respect to 𝜃. If 𝜉 is mean-square integrable on S𝑛, then we obtain for 𝑛 + 1 → 1 almost 

everywhere 

∑
1

𝜃(𝑣𝑖, 𝑢𝑖)
∫ 𝜉𝑡𝑛 

𝑖+1 (
2𝑢𝑖+1 + 𝜃(𝑣𝑖+1, 𝑢𝑖+1)

2
,⋅) 𝑑𝑡𝑖

𝑢𝑖+𝜃(𝑣𝑖,𝑢𝑖)

𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

≤ ∑
1

𝜃(𝑣𝑖 , 𝑢𝑖)𝜃(𝑣𝑖+1, 𝑢𝑖+1)
∫ ∫ 𝜉(𝑡,⋅)

𝑢𝑖+1+𝜃(𝑣𝑖+1,𝑢𝑖+1)

𝑢𝑖+1  

𝑑𝑡𝑖+1

𝑢𝑖+𝜃(𝑣𝑖,𝑢𝑖)

𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑡𝑖 

≤ ∑
1

2𝜃(𝑣𝑖, 𝑢𝑖)
∫ [𝜉𝑡𝑛 

𝑖+1(𝑢𝑖+1,⋅) + 𝜉𝑡𝑛 
𝑖+1(𝑣𝑖+1,⋅)]𝑑𝑡𝑖  

𝑢𝑖+𝜃(𝑣𝑖,𝑢𝑖)

𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Theorem 2. Let 𝜉: S𝑛 × 𝛺 → ℝ be a multi-dimensional pre-invex stochastic process with 

respect to 𝜃. If 𝜉 is mean-square integrable on S𝑛, then we obtain almost everywhere 

∑
1

2𝜃(𝑣𝑖, 𝑢𝑖)
∫ (𝜉𝑢𝑛 

𝑖 (𝑡𝑖,⋅) + 𝜉𝑣𝑛 
𝑖 (𝑡𝑖,⋅)) 𝑑𝑡𝑖

 

𝑢𝑖+𝜃(𝑣𝑖,𝑢𝑖)

𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

≤
 𝑛

2
[𝜉(𝒖,⋅) + 𝜉(𝒗,⋅)] +

 1

2
∑[𝜉𝑢𝑛 

𝑖 (𝑣𝑖,⋅) + 𝜉𝑣𝑛 
𝑖 (𝑢𝑖,⋅)]

𝑛

𝑖=1

 

for all 𝒖, 𝒗 ∈ S𝑛. The above equality is sharp. 

Keywords: Pre-invexity, multi-dimensional stochastic process, mean-square continuous, 

Hermite-Hadamard type inequality.  

2010 Mathematics Subject Classification: 37A50, 32F17. 
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SALKOWSKİ EĞRİSİNE AİT FRENET VEKTÖRLERİNDEN ELDE EDİLEN 

SMARANDACHE EĞRİLERİ 

 

  Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

Burak ÖZTÜRK 

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Ernst Leopold Salkowski 1844-1923 yılları arasında yaşamış Alman bir kimyagerdir. 

Ernst Leopold Salkowski, 1909 yılında ‘Zur Transformation von Raumkurven’ isimli 

çalışmasında eğriliği sabit fakat torsiyonu sabit olmayan eğri ailelerinden bahsetmiştir. Bu tür 

eğriler literatürde Salkowski eğrileri olarak bilinmektedir. Daha sonra J.Monterde 2009 yılında 

‘Salkowski  curves ı revisited: A family of curves with constant curvature and non-constant 

torsion’ isimli çalışmasında Salkowski eğrisinin normal vektörü sabit bir doğrultu ile sabit açı 

yapan eğriler olduğunu göstermiş ve kapalı eğriler için bir yöntem ı oluşturmuştur. Bu yöntem 

için de Salkowski eğrisinin sabit eğriliği ve sabit olmayan burulmasını ı kullanmıştır. Ayrıca 

bu çalışmasında Monterde Salkowski eğrisinin Frenet vektörlerini, eğrilik ve burulmasını hesap 

etmiştir. Salkowski eğrisi eğriliği sabit torsiyonu değişken bir fonksiyon olan özel bir eğridir. 

Herhangi bir eğrinin Frenet vektörleri konum vektörü olarak alındığında bu vektörlerin çizdiği 

regüler eğrilere Smarandache eğrileri denir. Bir 𝛼 eğrisinin 𝛼(𝑠) noktası eğriyi çizerken bu 

noktadaki Frenet çatısı her 𝑠 anında, (bir eksen etrafında) ani bir helis hareketi  yaptığı  kabul  

edilir  ve  bu  eksene  eğrinin 𝛼(𝑠) noktasındaki  Darboux              (ani dönme) ekseni denir. 

Bu çalışmada, Salkowski eğrisinin teğet vektörü T, aslinormal vektörü N,  binormal vektörü B 

ve birim Darboux vektörü C ile gösterildi. Darboux vektörü ile Salkowski eğrisine ait Frenet 

vektörlerinin lineer birleşimlerinden elde edilen birim vektörün çizdiği  

 𝛾1 =
1

√2
(𝑇 + 𝐶) TC-Smarandache eğrisi, 

   𝛾2 =
1

√2
(𝑁 + 𝐶) NC-Smarandache eğrisi, 

 𝛾3 =
1

√2
(𝐵 + 𝐶) BC-Smarandache eğrisi, 

 𝛾4 =
1

2
(𝑇 + 𝑁 + 𝐵 + 𝐶) TNBC-Smarandache eğrisi 
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regüler Smarandache eğrileri tanımlandı.  Daha sonra bu eğrilerin  Frenet vektörleri, eğrilik ve 

torsiyonu hesaplanarak Salkowski eğrisinin Frenet aparatları cinsinden karşılıkları elde edildi. 

Son olarak, Salkowski eğrisinden elde edilen her bir Smarandache eğrisinin şekilleri Maple 

programında çizimleri yapılıp, şekiller çalışmaya ilave edildi.  

Anahtar Kelimeler:  Salkowski eğrisi, Smarandache eğrileri, Frenet çatısı.  
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GENERALIZED HADAMARD’S INEQUALITIES FOR TWO-DIMENSIONAL 

HARMONICALLY CONVEX STOCHASTIC PROCESSES 

 

Nurgül OKUR  

Giresun University  

ABSTRACT 

In this study, we investigate two-dimensional harmonically convex stochastic processes. 

Besides, we present some important generalizations of Hermite-Hadamard type inequality for 

two-dimensional harmonically convex stochastic processes. 

For this reason, we shall initially show the following notions:  

Let 𝑢𝑖, 𝑣𝑖 ∈ ℝ, for 𝑖 = 1,2. Then, we consider a two-dimensional interval 𝑈 × 𝑉: =

[𝑢1, 𝑢2] × [𝑣1, 𝑣2] ⊂ ℝ ∖ {0}  × ℝ ∖ {0} , 𝑢1 < 𝑢2, 𝑣1 < 𝑣2. Moreover, let 𝜉: 𝑈 × 𝑉 ×  𝛺 → ℝ 

be a mean square continuous stochastic process. 

 

Now, let us recall the following definitions of two-dimensional harmonically convex 

stochastic processes: 

Definition 1([5]). If the following inequality holds almost everywhere, 𝜉: 𝑈 × 𝑉 × 𝛺 →

ℝ is called a two-dimensional harmonically convex stochastic process on 𝑈 × 𝑉 

𝜉 ((
𝑢1𝑢2

𝜇𝑢1 + (1 − 𝜇)𝑢2
,

𝑣1𝑣2

𝜇𝑣1 + (1 − 𝜇)𝑣2
) ,⋅) ≤ 𝜇𝜉((𝑢2, 𝑣2),⋅) + (1 − 𝜇)𝜉((𝑢1, 𝑣1),⋅) 

for all 𝑢𝑖 ∈ 𝑈, 𝑣𝑖 ∈ 𝑉, i=1,2 and 𝜇 ∈ [0,1]. If the above inequality is reversed, then 𝜉 is 

called a harmonically concave stochastic process on 𝑈 × 𝑉. 

Definition 2([5]). Let the following partial processes of 𝜉 be based on harmonically 

convex almost everywhere, respectively 

𝜉𝑣: 𝑈 ⊂ ℝ ∖ {0}  × 𝛺 → ℝ, 𝜉𝑣(𝑡,⋅) ≔ 𝑋((𝑡, 𝑣),⋅), 

𝜉𝑢: 𝑉 ⊂ ℝ ∖ {0}  × 𝛺 → ℝ, 𝜉𝑢(𝑠,⋅) ≔ 𝑋((𝑢, 𝑠),⋅) 
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for all 𝑠 ∈ 𝑈 and 𝑡 ∈ 𝑉 Then 𝜉: 𝑈 × 𝑉 × 𝛺 → ℝ is called a two-dimensional 

harmonically convex stochastic process on the bi-dimensional interval 𝑈 × 𝑉. If the above 

inequality is reversed then 𝜉 is called a two-dimensional harmonically convex on 𝑈 × 𝑉. 

Hermite-Hadamard type inequalities for two-dimensional harmonically convex stochastic 

processes are given over the following theorems: 

Theorem 1. Let  𝜉: 𝑈 × 𝑉 × 𝛺 → ℝ be a two-dimensional harmonically convex 

stochastic process. If 𝜉 is mean-square integrable on 𝑈 × 𝑉, then we obtain almost everywhere 

𝑣2 − 𝑣1

2𝑛𝑣1𝑣2
∑ ∫

𝜉 ((𝑡,
𝑠𝑘−1 + 𝑠𝑘

2𝑠𝑘𝑠𝑘−1
) ,. )

𝑡2
𝑑𝑡

𝑢2

𝑢1

+
𝑢2 − 𝑢1

2𝑛𝑢1𝑢2
∑ ∫

𝜉 ((
𝑡𝑘−1 + 𝑡𝑘
2𝑡𝑘−1𝑡𝑘

, 𝑠) ,. )

𝑠2

𝑣2

𝑣1

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

𝑑𝑠 

≤
𝑢1𝑢2𝑣1𝑣2

(𝑢2 − 𝑢1)(𝑣2 − 𝑣1)
∫ ∫

𝜉((𝑡, 𝑠),. )

(𝑡𝑠)2
𝑑𝑡𝑑𝑠

𝑣2

𝑣1

𝑢2

𝑢1

 

≤
𝑣2 − 𝑣1

4𝑛𝑣1𝑣2
∫

[𝜉((𝑡, 𝑣1),
. ) + 𝜉((𝑡, 𝑣2),

. )]

𝑡2
𝑑𝑡 +

𝑢2 − 𝑢1

4𝑛𝑢1𝑢2
∫

[𝜉((𝑢1, 𝑠),
. ) + 𝜉((𝑢2, 𝑠),

. )]

𝑠2
𝑑𝑠

𝑣2

𝑣1

𝑣2

𝑣1

 

+
𝑣2 − 𝑣1

2𝑛𝑣1𝑣2
∑ ∫

𝜉((𝑡, 𝑠𝑘),
. )

𝑡2
𝑑𝑡 +

𝑢2 − 𝑢1

2𝑛𝑢1𝑢2
∑ ∫

𝜉((𝑡𝑘, 𝑠),
. )

𝑠2
𝑑𝑠

𝑣2

𝑣1

,

𝑛−1

𝑘=1

𝑢2

𝑢1

𝑛−1

𝑘=1

 

where 𝑡𝑘 = 𝑢1 + 𝑘
𝑢2−𝑢1

𝑛𝑢1𝑢2
,  𝑠𝑘 = 𝑣1 + 𝑘

𝑣2−𝑣1

𝑛𝑣1𝑣2
,   𝑘 = 0,1,2, …, n; 𝑛 ∈ 𝑁.  

Theorem 2. Let  𝜉: 𝑈 × 𝑉 × 𝛺 → ℝ+ be a two-dimensional positive harmonically convex 

stochastic process. If 𝜉 is mean-square integrable on 𝑈 × 𝑉, then we get almost everywhere  

∫ ∫
𝜉((𝑡, 𝑠),. )

(𝑡𝑠)2

𝑣2

𝑣1

𝑢2

𝑢1

𝑑𝑡𝑑𝑠 

≤
𝑢2 − 𝑢1

4𝑛𝑢1𝑢2

[
 
 
 
 
 
 
(𝑛 + 1) ∫

𝜉((𝑢1, 𝑠),
. )

𝑠2

𝑣2

𝑣1

𝑑𝑠 + (𝑛 + 1) ∫
𝜉((𝑢2, 𝑠),

. )

𝑠2

𝑣2

𝑣1

𝑑𝑠

+2 ∑ ∫
𝜉((𝑡𝑘, 𝑠),

. )

𝑠2

𝑣2

𝑣1

𝑑𝑠

𝑛−1

𝑘=1 ]
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+
𝑣2 − 𝑣1

4𝑛𝑣1𝑣2

[
 
 
 
 
 
 
(𝑛 + 1) ∫

𝜉((𝑡, 𝑣1),
. )

𝑡2

𝑢2

𝑢1

𝑑𝑡 + (𝑛 + 1) ∫
𝜉((𝑡, 𝑣2),

. )

𝑡2

𝑢2

𝑢1

𝑑𝑡

+2 ∑ ∫
𝜉((𝑡, 𝑠𝑘),

. )

𝑡2

𝑢2

𝑢1

𝑑𝑡

𝑛−1

𝑘=1 ]
 
 
 
 
 
 

, 

where  𝑡𝑘 and 𝑠𝑘 are defined as in Theorem 1.  

Keywords: Harmonically convexity, two-dimensional stochastic process, mean-square 

continuous, Hermite-Hadamard type inequality.  

2010 Mathematics Subject Classification: 37A50, 32F17. 
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İNVOLÜT EĞRİSİNİN TEĞET VEKTÖRÜNE AİT VEKTÖREL MOMENT 

VEKTÖRÜNÜN ÇİZDİĞİ EĞRİNİN FRENET APARATLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi  

Sezer DURMAZ 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

Literatürde en çok üzerinde çalışma yapılan eğrilerden bir tanesi de involüt-evolüt 

eğrilerdir. Aynı aralıkta tanımlı iki eğri   ve 
* olmak üzere  eğrisinin T  teğet vektörü 

*

eğrisinin 1V
 teğet vektörüne dik olduğunda 

* eğrisine  eğrisinin bir involütü denilmektedir. 

 eğrisi üzerinde eğrinin parametresine bağlı bir x  vektörünün vektörel momenti 
*x x   

şeklinde tanımlı bir vektördür.   eğrisininin teğet vektörü T , aslinormal vektörü N , binormal 

vektörü B ,eğriliği   ve torsiyonu (burulması)  olmak, 
 * s

 eğrisinin  teğet vektörü 1V
, 

aslinormal vektörü 2V
, binormal vektörü 3V

,eğriliği 
*  ve torsiyonu (burulması) 

* olmak üzere 

Frenet çatıları sırasıyla 
      , ,T s N s B s

 ve 
 1 2 3, ,V V V

ile gösterilsin. İnvolüt eğrisininn 

Frenet vektörlerine ait vektörel moment vektörleri 
* *

1 1V V 
, 

* *

2 2V V 
ve 

* *

3 3V V 
şeklinde tanımlanır. İnvölüt eğrisinin parametresine bağlı olarak ifade edilen 

*

1V
 

vektörel moment vektörü yeni bir eğri meydana getirir. Elde edilen bu yeni eğrinin Frenet 

vektörleri, eğrilik ve torsiyonu(burulması) ayrı ayrı hesaplandı. Daha sonra   eğrisi Frenet 

vektörleri cinsinden, 
 s

 noktasındaki Frenet vektörlerine bağlı olarak 

             s f s T s g s N s h s B s   
 şeklinde yazıldı. Burada f , g ve h  türevlenebilir 

birer fonksiyonlardır. İnvolüt eğrisi tanımından 
 * s

eğrisi 
* T     olarak ifade edildi. 

Bu bağıntı kullanılarak  involüt eğrisi, Frenet vektörleri cinsinden 
 * f T gN hB    

 

şeklinde gösterildi. 
2 21/r     olmak üzere

 * s
 eğrisi 
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*

1 2 3[( ) ( ( ) ) ]gV r g V f h V        
 şeklinde elde edildi. 

* *

1 1V V 
 vektörel çarpımı 

yapılarak yeni bir vektör elde edildi. Elde edilen 
*

1V
 vektörünün çizdiği  

 *

1V
 vektörel moment 

eğrisinin  teğet vektörü 
*

1V
T

, aslinormal vektörü 
*

1V
N

, binormal vektörü 
*

1V
B

,eğriliği 
*

1V


 ve 

torsiyonu(burulması) 
*

1V


olmak üzere Frenet aparatları hesaplandı. Daha sonra vektörel 

moment vektörü tarafından çizilen eğri ile involüt eğrisinin sabit genişlikli eğri katagorisinde 

olup olmadığı araştırıldı. Elde edilen bulgular esas eğrinin invaryantları cinsinden ifade edildi. 

Sabit genişlikli eğri katagorisi olması için gerekli şartlar verildi. İnvolüt eğrisine ait bir örnek 

verilerek vektörel moment vektörleri hesaplandı.Mapple programı ile çizimleri yapılıp şekiller 

elde edildi.  

Anahtar Kelimeler: involüt eğrisi, vektörel moment, eğrilik, burulma, Frenet çatısı 
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INVESTIGATION OF THE ANTIBIOTIC EFFECT OF RUBUS FRUTICOSUS 

LEAVES  AGAINST TO THREE BACTERIES 

 

Ertugrul Osman BURSALİOGLU 

Sinop University  

ABSTRACT 

The genus Rubus almost  have 700 species and it  is the largest genus of The Rosaceae 

family family. R. fruticosus (Blackberry) has been appreciated by people not only for their high 

nutritional value, but also for their mental and physical well-being. Rubus fruticosus is a kind 

of syrup which is used for very rich purposes with its fragrant and beautiful fruits. Besides its 

visual beauty, it has a wide range of uses in food, health and cosmetics. In order to prevent the 

resistance of bacteria against antibiotics, scientists are looking for new antbiotic derivatives 

using plants and nature. 

In this study, the antimicrobial effects of  this plant leaves against Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeroginosa bacteria were investigated in Muller-

Hilton media at 37 Co for 48 hours. Especially E. coli bacteria had more effected both leaf 

varieties than other bacteria, followed by K.  pneumoniae and P.  aeroginosa. After incubation, 

all plates were observed for zones of growth inhibition and the parameters of these zones were 

measured in millimeters. All tests were performed under sterile conditions in duplicate and 

repeated three times. Gentamicin 10 µg,   ciprofloxacin 5 µg, Cefoxitin 30 µg, 

Sulfamethoxazole with trimethoprim 25 µg, Ampicillin (10 µg) were used as positive controls. 

The methanolic extracts of R. fruticosus leaves were moderate antimicrobial effects againsts 

the test microorganisms ( E. coli, K. pneumoniae, and  P. aeroginosa), with inhibition zones at 

6.0 to 16.0 mm, and 8.0 to 14.0 mm, respectively. Notably, E. coli is more susceptible to the 

extract of R. fruticosus leaf ( inhibition zones is 16.0 mm), as compared to standard antibacterial 

antibiotics CN.  

Keyword: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae , Pseudomonas aeroginosa, Rubus 

fruticosus, Begonia corallina, antibacterial 
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ПРОВЕРКА  e -УНИВЕРСАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАССЕЯНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МЮОНА НА ЭЛЕКТРОНЕ В РАМКАХ )1()1()2( UUSU 

-МОДЕЛИ  

 

Бахрам Исаг оглы Мехтиев  

НАНА Институт Физики  

Гюлнара Гусейн кызы Кулиева  

НАНА Институт Физики 

Шовгийя Аляр кызы Амирова 

НАНА Институт Физики  

 

АННОТАЦИЯ 

Одним из тех вопросов, которое все еще остаются открытыми, является вопрос 

“насколько e -универсальна природа?”. Важнейшее свойство слабого 

взаимодействия, лептонная универсальность требует, чтобы отношение вероятностей 

распадов   KB  и   eeKB -обозначаемое kR , в Стандартной модели должно 

быть очень близко к 1, поскольку слабое взаимодействие действует одинаково на 

электроны и мюоны (лептонная универсальность). Однако коллаборация LНСb  получил 

результат существенно меньше единицы: 

                                           .036,0745,0
)(

)( 090,0

074,0 



 





eeKBB

KBB
Rk


 

Это значение на 2.6 отличается от предсказаний СМ. 

В ходе эксперимента на Большом адронном коллайдере  коллектив  LНСb 

регистрировал распад нейтральных В-мезонов на нейтральный K -мезон и пару лептон- 

антилептон. Согласно стандартной  модели, вероятность распада с получением разных 

поколений лептонов в этом случае должна быть равна (лептонная универсальность). 

Однако результаты показали, что на каждые три появления    ee -пары приходится две 

пары  . 

В настоящей статье в предположении о различии констант слабых взаимодействий  

электрона и мюона рассмотрен процесс 
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)()()()( 2211 kpepek    .                                  (1) 

При учете  продольных поляризаций всех частиц вычислено дифференциальное 

сечение процесса. Проведен анализ   ряд   поляризационных характеристик процесса (1), 

которые содержат вклады возможного нарушения лептонной универсальности (данном 

случае e -универсальности) слабого взаимодействия. Выявленные эффекты 

проанализированы в рамках )1()1()2( UUSU  -моделей электрослабого 

взаимодействия.  

В )1()1()2( UUSU  -моделях электрослабого взаимодействия, амплитуду 

процесса (1) можно написать в следующем e -неуниверсальном виде: 

     

   
 )()()(

)()()(2)()()(

)()()(2)()()()(
4

251

152251

15221122

kGGk

puggpuyDGkGGk

puggpuDGkkpupu
q

M

AV

AVXFAV

AVZFfi




















   

(2)

 

где  


























1221

1

2

2
1

2

2

,1,1 kkppq
M

q
D

M

q
D

X

X

Z

Z 4 импульс виртуальных 

бозонов, 
ZM  и 

XM -массы векторных бозонов Z и X, соответственно, у- параметр теории. 

Дифференциальное сечение процесса (1) в случае продольных поляризаций всех 

частиц можно написать в виде (в с.ц.и.): 

  















2121

4

2

4

1
42

2

11)
2

cos1()
2

cos1(

2
sin32







ssFF

E
d

d
 

  
























 2121

4

2

4

1
2
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2
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ssFF  

 

  
























 2121

4

4

4

3 1
2

cos1
2

cos1 ssFF 


 

                   (3) 

   .1
2

cos1
2

cos1 2121

4

4

4

3






























 


ssFF  

В (3) приняты следующие обозначения: 



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

230 
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1
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3
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,
2
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 zF

z

DqG
 ,

2

2

y
DqG xF

x


  ,
2

sin4 222 
Eq   E-энергия частиц в СЦИ,  -

угол рассеяния мюона (или електрона),  2121  usus -продольные поляризации 

начального и конечного электронов (мюонов). Величина 
4F  получается из 3F  при 

следующих взаимных заменах: ,)()( AVAV Gg   .)()( AVAV Gg   

Теперь изучая некоторые характеристик процесса (1), рассмотрим возможности 

выделения эффектов нарушения e -универсалности. 

P -нечетная асимметрия, обусловленная продольными поляризациями начальных 

частиц и степени продольных поляризаций конечных частиц имеет вид: 

                                      ,

2
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2
cos1

2
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2
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Для эффектов поляризаций пучков электрона и мюона имеем следующие 

выражения: 
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При   характеристики (4) и (5) принимают вид 
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Как видно из (6) в рамках e -универсальных теорий 

 AAVVAAVV gGgGgGgG  ,,, все рассматриваемые характеристики процесса (1) 

обращаются в нуль (при этом 01 f ) при рассеянии  назад    . 

Ключевые Слова: лептонная универсальность, константы слабого 

взаимодействия мюона и электрона, изомультиплеты. 
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TIME EVOLUTION OF QUADRATIC QUANTUM SYSTEMS: EVOLUTION 

OPERATORS, PROPAGATORS, AND INVARIANTS 

 

Shakir Mamedoglu NAGIYEV 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

Vafa Alimgizi TARVERDIYEVA  

Azerbaijan National Academy of Sciences 

Azer Inshallaoglu AHMADOV 

Baku State University 

ABSTRACT 

A principal problem in quantum theory is studying the time evolution of physical systems. 

The evolution of nonrelativistic quantum systems from a given initial state  )( 0t  to a 

subsequent state  )(t  is defined by the nonstationary Schröinger equation or the unitary 

evolution operator ),( 0ttU . According to the principles of quantum theory, information about 

the dynamics of a quantum system is encoded in the matrix elements of the evolution operator. 

Here, our purpose is to study physical properties of time-dependent exactly solvable quadratic 

nonrelativistic quantum systems using the evolution operator method. To construct the 

evolution operators for these systems in an explicit disentangled form, we use a simple 

technique to find the general solution of a certain class of differential and finite-difference 

nonstationary Schrödinger-type equations of motion and also the operator identities of the 

Baker–Campbell–Hausdorff type. With known evolution operators, we can simply find the 

most general form of the propagators, invariants of any order, and wave functions and establish 

a unitary relation between systems. Exactly solvable problems play a special role in 

nonstationary problems in quantum mechanics. But constructing exact analytic solutions of 

equations of motion is a difficult problem and is not always solvable. We consider a free particle 

with a variable mass  M(t), a particle with a variable mass  M(t) in an alternating homogeneous 

field, and a harmonic oscillator with a variable mass  M(t)  and frequency )(t  subject to a 

variable force  F(t). To obtain the evolution operators of the considered quantum systems in an 

explicit disentangled form, we use a simple technique to find the general solution of a certain 

class of differential and finite-difference nonstationary Schrödinger-type equations of motion. 
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We show that the evolution operator method allows obtaining solutions of the nonstationary 

Schrödinger equation for quadratic systems directly and relatively simply. For these models, 

we find the general form of the evolution operators, which we use to construct the propagator, 

invariants, and wave functions. From the obtained general expressions, we obtain the known 

results as particular cases. 

Keywords: nonstationary quadratic system, evolution operator, propagator, invariant, 

unitary relation 
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОГО КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО 

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ КОМБИНАЦИИ КУЛОНОВСКОЙ И РИНГ-ШЕЙПТ 

ПОТЕНЦИАЛОВ 

 

Шакир Мамедоглы НАГИЕВ 

Институт Физики НАН Азербайджана 

Вафа Алимкызы ТАРВЕРДИЕВА 

Институт Физики  НАН Азербайджана 

Азер Иншаллаоглы АХМЕДОВ 

Бакинский Государственный Университет 

АННОТАЦИЯ 

Волновые функции являются решениями волновых уравнений и содержат всю 

информацию о системе. Основным волновым уравнением нерелятивистской квантовой 

механики является уравнение Шредингера. Нерелятивистская квантовая механика в 

принципе может объяснить все физические явления в своей области применимости. 

Описание физических явлений, происходящих при больших энергиях, должно уже 

базироваться на релятивистских волновых уравнениях, т.е. на уравнениях, 

инвариантных относительно преобразования Лоренца. Другая версия релятивистской 

квантовой механики является конечно-разностная версия. В данной версии ключевую 

роль играет понятие трехмерного релятивистского конфигурационного r - пространства. 

Уравнение движение в r - пространстве записывается в виде конечно-разностного 

уравнения. 

В квантовой механике (релятивистской или нерелятивистской) часто возникают 

задачи связанные с нахождением уровней энергии и волновых функций частицы, 

движущейся в некотором силовом потенциальном поле. Если при этом внешние силы 

таковы, что частица движется в ограниченной области пространства, т.е. она не может 

уйти в бесконечность, то говорят о связанных состояниях частицы. Подчеркнем, что 

проблема нахождения точных решений  нерелятивистского и релятивистского волновых 

уравнений для важных для физических приложений потенциалов взаимодействия, а 

также для их различных комбинаций вызывает уже в течение последних нескольких 

десятилетий определенный интерес. 
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Цель настоящей работы  - обобщить точно решаемую нерелятивистскую 

комбинации кулоновской и ринг-шейпт потенциалов   

      
2

),(
)(

r

f

r
V N

N


r                                                       (1) 

на случай релятивистской конечно-разностной квантовой механики. Найдены 

энергетические уровни и соответствующие им собственные функции рассматриваемой 

релятивистской задачи. Показано, что радиальные и угловые волновые функции даны в 

терминах полиномов Мейкснера-Поллачека и Якоби соответственно. Кроме того, в 

данной работе мы решаем Ли алгебраическим методом уравнение Клейна-Фока-Гордона 

в случае потенциала вида (1) и сравниваем полученные результаты между собой. 

Ключевые Cлова: конечно-разностьное уравнение, кулоновский потенциал, ринг-

шейпт потенциал, уровни энергии, волновые функции, алгебра Ли. 
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AKÇAABAT ORTA MAHALLE ÖRNEĞİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK 

KRİTERLERİNİN İRDELENMESİ  

 

Banu Çiçek KURDOĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Elif BAYRAMOĞLU  

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU  

Amasya Üniversitesi 

Seyhan SEYHAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Pınar Özge YENİÇIRAK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Hızlı ve plansız büyüyen kentlerde, insanların yaşamları her geçen gün zorlaşmaktadır. 

Kentsel tasarım hataları farklı kullanıcıların rahatça dolaşımı, kullanımı ve erişilebilirlik 

hususunda sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Farklı gereksinimlere sahip kişilerin 

evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan çeşitli binalara ve açık alanlara 

ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri erişilebilirlik olarak tanımlanmaktadır. Erişilebilirlik 

için fiziki ve mimari tedbirlerin alınması gereklidir. Sadece engelliler değil, yaşlılar, çocuklar, 

bebek arabalılar, çok uzun boylu ve çok şişmanlar için de tedbir almayı gerektirmektedir. 

Erişilebilirlik, açık alanların tercih ve memnuniyetinde çok önemli bir etken durumundadır. 

Çevre düzenleme, kentsel dönüşüm vb. çalışmalarla ekonomik anlamda, yüksek maliyetli 

planlama ve tasarım çalışmaları ve uygulamaları bu anlamda bir zafiyet sebebiyle tercih 

edilmeyen ve kullanılmayan açık mekânlar yaratabilmektedir. Bunun yanısıra koruma statüsü 

altındaki bazı alanlarında da gerçekleştirilen restorasyon, rehabilitasyon gibi geri kazanımlı 

strateji doğrultusunda gerçekleştirilen planlama ve tasarım uygulamaları için de durum farklı 

değildir. Bu alanlar için alınan kararların sürdürülebilir turizm faaliyetlerine hizmet edebilmesi 

de doğru planlama kararları gerektirir.  
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Bu nedenle çalışma alanı olarak; Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi Doğu Karadeniz 

Bölümü’nde yer alan tarihi kent dokusu, doğal ve kültürel değerlere sahip Trabzon kentinin 

Akçaabat ilçesinde yer alan Orta Mahalle seçilmiştir. Mahalle 1988 yılında kentsel sit alanı 

olarak ilan edilmiştir. Çalışmanın amacı; Orta Mahalle’de buna paralel gerçekleştirilen kentsel 

dönüşüm uygulamalarının ortaya koyduğu mevcut durumu erişilebilirlik kriterleri dâhilinde 

değerlendirmektir. Bu kapsamda, Orta Mahalle’nin konumu, ulaşım ağlarına yakınlığı, toplu 

taşıma olanağı, otopark olanağı, bisikletli olanaklılığı, yaya yolu, engelli olanağı, merdivenler, 

rampalar, yönlendirme/bilgilendirme, bağlantılılık, etkinlik çeşitliliği, süreklilik kriterleri 

detaylı olarak irdelenmiştir. Alanın bu yönde güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuştur. 

Çalışmanın sonucunda kriterlere uygun olmayan problemlere yönelik herkes için erişilebilir 

mekânların tasarım önerileri oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Erişilebilirlik, Erişilebilirlik Kriterleri, Orta Mahalle, Trabzon.  
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ORDU VE GİRESUN’DAKİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK 

PERFORMANS UNSURLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA  

 

Dr. Öğr. Üyesi Eda BOZKURT 

Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkelerin lojistik performansları ekonomik büyüme açısından oldukça önemli olan 

faktörler olmasının yanında, sürekli büyüyen ve gelişme gösteren uygulamalardandır. Lojistik 

sektörüne bağlı olmayan ve lojistik işlemlerden etkilenmeyen endüstri alanı neredeyse yok 

gibidir. Küreselleşmeyle beraber teknolojinin hızlı ilerlemesi lojistik sektörünün gelişiminde de 

kendisini göstermiştir. Sektörün ülke ekonomisine mikro ve makro düzeyde yararlar sağladığı 

bilinmektedir. İleri düzey lojistik sektörü özellikle ülkelerin dış ticaret hacminin artırmasına 

imkân tanımaktadır. Öte yandan geniş lojistik ağı yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişini 

kolaylaştırmaktadır. Ek olarak sektörün insan kaynağına ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde 

lojistik sektörü ekonomide istihdam oluşturucu etkiye sahiptir. Ayrıca lojistik faaliyetlerin 

rekabet gücünü artırdığı, maliyetleri düşürdüğü ve kaliteyi artırıcı etkiler oluşturduğu 

bilinmektedir. İlaveten yaygın lojistik yapıların ülkelere jeopolitik açıdan getireceği avantajlar 

dünya arenasında siyasi güç kazanımı beraberinde getirmektedir.  Sonuç olarak, lojistik alanın 

ekonomik büyümeye topyekûn katkı sağladığı söylenebilir. Türkiye’de lojistik sektörünün 

taşıdığı potansiyel dikkate alındığında ise bu potansiyeli harekete geçirecek politikaların dizayn 

edilmesi gerekmektedir.  Bu noktadan hareketle tüm yararlar düşünüldüğünde lojistik 

performansına etki eden unsurların tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmada 

Ordu ve Giresun’da faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin lojistik performans unsurları 

ölçülmüştür. Bu amaçla Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinde olan DEMATEL 

yönteminden faydalanılmıştır. DEMATEL yöntemi analiz sonuçlarına göre tekstil 

işletmelerinde lojistik performans unsurlarındaki en önemli ana kriterlerin “Lojistik 

Hizmetlerin Kalitesi” ile “Sevkiyatların İzlenebilirliği”  olduğu tespit edilmiştir. Nispeten diğer 

önemli ana kriterlerin ise “Rekabetçi Fiyatlarla Sevkiyat Yapabilme Kolaylığı” ve “Zamanında 

Teslimat” olduğu saptanmıştır. “Gümrük İşlemleri ve Süreçlerin Verimliliği” ile “Ticaret ve 
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Taşımacılık ile Bağlantılı Altyapının Kalitesi” ana kriterleri ise önem düzeyi en az olan lojistik 

performans unsurları olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Dematel, Lojistik, Lojistik Performansı 
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ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ 

 

Doç.Dr. Melike KURTARAN ÇELİK 

Trabzon Üniversitesi 

Doç.Dr. Ahmet KURTARAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Firmaların çalışma sermayesi yönetimleri gerek finansal performanslarına gerekse borsa 

performanslarına muhtemel etkisi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Firmalar bir 

taraftan kısa vadede yatırım fırsatlarını değerlendirmeye çalışırken, diğer taraftan 

karşılaşabilecekleri riski dengelemek zorundadırlar. Bu da planlı bir çalışma sermayesi 

yönetimini gerektirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı firmaların çalışma sermayesi yönetimlerinin performanslarına 

etkisini ölçmektir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sanayi firmalarının 2014-

2018 dönemine ait 5 yıllık verileri kullanılmıştır. Firmaların çalışma sermayesi yönetimlerinin 

değerlendirilmesinde nakde dönüş süreleri dikkate alınmıştır. Nakde dönüş süresi içerisinde 

stokta geçen süre, alacaklarda geçen süre ve borç ödeme süresi değerlendirilmiştir. Çalışmada 

firma performansı, finansal ve borsa performansı olmak üzere iki açıdan ele alınmıştır. Finansal 

performans ölçütü olarak aktif karlılık oranı ile faaliyet kar marjı kullanılırken borsa performans 

ölçütü olarak hisse senedi getirileri kullanılmıştır. Firmaların hisse senedi getirileri BIST 100 

endeksine göre düzeltilerek analize dahil edilmiştir. Firmalar analize tabi tutulurken nakde 

dönüş süreleri uzun ve kısa olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu ayırımda sektörün ortalama 

nakde dönüş süresi baz alınmıştır. Bu bağlamda imalat sanayi sektörü içerisinde yer alan alt 

sektörler de ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Nakde dönüş süreleri uzun ve kısa olan firmaların 

nakde dönüş süreleri ile karlılık ve hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olup olmadığının tespitinde t testi ile Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz 

sonucunda imalat sanayi sektörü bütün olarak değerlendirildiğinde nakde dönüş süreleri kısa 

olan firmaların karlılıklarının uzun olan firmalardan daha yüksek olduğu tespit edilirken, hisse 

senedi getirileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak bu sonuçlar imalat sanayi 

içerisindeki alt sektörler açısından değerlendirildiğinde farklılık göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakde Dönüş Süresi, Firma 

Performansı 
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SEÇME HAKKINDA VATANDAŞLIK ŞARTI1 

 

Arş. Gör. Serkan Nebi YILDIRIM 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ÖZET 

Seçme hakkına hâkim olan birçok temel ilke vardır. Bu ilkelerden birisi de genel oy 

ilkesidir. Demokratik yönetimlerde kabul edilen ilke de bu ilkedir. Genel oy ilkesi; ırk, dil, din, 

cinsiyet, öğrenim, servet ve benzeri durumlarına bakılmaksızın kişilerin oy hakkına sahip 

olmalarıdır. Genel oy ilkesi, herkesin oy hakkına sahip olmasını amaçlamaktadır. Bununla 

birlikte oy hakkına bazı sınırlamalar getirilebilir. Vatandaşlık şartı da bu sınırlamalar içerisinde 

yer almaktadır. AHİM, Venedik Komisyonu ve başkaca yargısal ve idari makamların ifade 

ettiği gibi seçme hakkında vatandaşlık koşulu, genel oy ilkesinin objektif sınırlamaları 

içerisinde yer almaktadır. Yani seçme hakkı bir siyasal hak olduğu için devlet yönetiminin 

belirlendiği seçimlerde vatandaşlık koşulunun aranması makul karşılanmaktadır. Buna paralel 

olarak, ülkelerin seçim mevzuatları incelendiğinde seçme hakkının kullanılmasında vatandaşlık 

şartının arandığı ekseriyetle görülmektedir. Az da olsa kimi ülkeler vatandaşlık şartı 

aramaksızın yabancılara genel seçimlerde oy hakkı tanımıştır.  

Yabancı tipleri (göçmen, mülteci, yerleşik yabancı vs.) ve seçme hakkının olumlu-

olumsuz şartları birlikte değerlendirildiğinde seçme hakkının ön şartlarından biri olarak kabul 

edilen vatandaşlık şartının yumuşatılması siyasal katılım zenginliği bakımından olumlu bir 

gelişme olarak görülebilir. Çalışma, bu yöndeki hipotezleri değerlendirmektedir. Yabancıların 

bulundukları ülkedeki nüfusu, ikamet etme süresi yine yabancıların bulundukları ülke 

ekonomisine katkısı, yabancıların sosyal ve mali hakları gibi hususlar göz önünde 

bulundurulduğunda yabancılara oy hakkı tanınması tartışılabilir hâle gelmektedir. Tabi, 

yabancıların sınırlı da olsa devlet yönetiminde söz sahibi olmasının sağlıklı bir işlerlik 

kazanması, bulundukları ülkenin demokrasi kültürü ve demokratik yapısıyla yakından ilgilidir. 

Aksi takdirde hem seçme hakkı hem de seçilme hakkı suiistimalci yaklaşımlar nedeniyle 

                                                           
1 Bu çalışma Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde devam etmekte olan yüksek 

lisans tez çalışmasından türetilmiştir. 
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zedelenebilir. Çalışma ayrıca, yerleşik yabancıların yerel düzeyde yapılan seçimler için oy 

hakkını da ele almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Seçme Hakkı, Oy Hakkı, Vatandaşlık, Genel Oy İlkesi. 

ABSTRACT 

There are many basic principles that dominate the right to vote. One of this principles is 

universal suffrage principle. It is the one accepted in democratic governances. The universal 

suffrage principle is that all persons have the right to vote regardless of their race, language, 

religion, education, possessions etc. Universal suffrage principle aims that everyone has the 

right to vote. However, there can be some restrictions for the right to vote. Citizenship 

requirement takes places in these restrictions. As European Court of Human Rights, Venice 

Commision and other judicial and administrative authorities express, citizenship requirement 

for the right to vote takes place within objective bounds of the universal suffrage. That is, the 

condition of citizenship in elections to designate government is considered reasonable as the 

right to vote is a political right. Concordantly, it is mostly observed that citizenship condition 

is mostly required in the use of the right to vote when other countries’ law on election is viewed. 

Just a few countries entitle foreigners the right to vote in general elections without stipulating 

citizenship. 

When types of foreigners (immigrant, refugee, resident aliens etc.) and the positive and 

negative conditions of the right to vote are assessed, helping with citizensip requirement which 

is accepted as one of the preconditions of the right to vote can be seen as a favorable 

development in terms of political participation. The study assesses the hypotheses in this aspect. 

When the aspect that is foreigners’ population, the duration of residence and again their 

contribution to economy, their social and financial rights taken into consideration, it is totally 

negotiable foreigners should be given the right to vote. Of course, foreigners’ gaining the right 

to speak about governance, even so restricted is closely related with the democracy culture and 

the democratic structure of the country. Otherwise, not only the right to vote but also the right 

to stand for election can suffer because of abusing attitudes. The study also adresses the issue 

of resident aliens’ right to vote in local elections. 

Key Words: Suffrage, The Right to Vote, Citizenship, Universal Suffrage Principle. 
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GİRESUN GAZİ CADDESİ ALIŞVERİŞ SOKAĞI’NIN KULLANICI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA  

 

Doç. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Arş.Gör. Seyhan SEYHAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Elif BAYRAMOĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ÖZET  

Sokak ve cadde düzenlemeleri sadece bir yerden bir yere gitmeyi, yaklaşmayı değil aynı 

zamanda toplumun fiziksel (kafe, restoran...vb.), sosyal (bir araya gelme, iletişim, gezme, 

bekleme, kültür, eğitim...vb.)  ve ekonomik (ticaret, iş, alış-veriş,  farklı meslek disiplinlerinin 

kendilerine özgü şartlar altında ekonomik değişim sağlama...vb.) ihtiyaçlarını karşılama 

konusunda hizmet etmek amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda kentsel alanların 

düzenlenmesinde kamusal alan olarak ön planda bulunan sokak ve cadde düzenlemeleri, günün 

koşullarına cevap verecek nitelikte olmalıdır. Son dönemlerde bu konu peyzaj plancıların, şehir 

plancıların ve mimarların üzerinde çalıştığı konular arasında öncelikli olarak yer almaktadır. 

Bu doğrultuda kültür, eğitim, sanat vb. temalı sokak yenileme tasarım ve uygulamaları 

yapılmaktadır.Taşıttan arındırılmış cadde ve sokakların yürünebilir ve erişilebilir olması herkes 

için tasarım kriterleri ile kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi konuları da son günlerde 

kentsel tasarımda önemle ele alınan planlama ve tasarım çözümleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişim kapsamında da yayalaştırma çalışmaları konusunda 

sokak yenileme ve alternatif ulaşım koridorları oluşturma çalışmaları, aynı zamanda alışveriş, 

yeme-içme, sosyalleşme vb. etkinliklerle de kentliye hizmet veren mekanlar yaratmaktadır.    

Bu bildiri Giresun ili Gazi Caddesi Alışveriş Sokağı düzenlemesinin kullanıcı üzerinde 

yarattığı etki, kullanıcı memnuniyeti, kullanıcı beklenti ve tercihleri ile önerileri belirlemeye 

yönelik uygulanmış bir anket çalışması neticesi elde edilen veriler üzerinde istatistiksel 

analizleri ve sonuçlarını içermektedir. Sonuçlar SPSS ortamında gerçekleştirilen istatistik 

analizler ile ortaya konmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda mevcut durum ortaya konmuş, 

sorunların çözümüne yönelik planlama ve tasarım önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Sokak ve Cadde Düzenlemesi, Kullanıcı memnuniyeti, Giresun. 



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

244 

İNOVATİF ÖRGÜTLER ve BAŞARILI GİRİŞİMLERİ ETKİLEYEN UNSURLARIN 

ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK 

Giresun Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Eda BOZKURT 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Başarılı girişimler ve inovatif örgütler ürün ve hizmet geliştirmedeki önemli 

unsurlardandır. İşletmelere, ekonomilere ve yeni girişimler ile istihdama kapı açan bu anahtar 

bileşenler ülkelerin vazgeçilmez hayat kaynakları arasında yer almaktadır. Öyle ki ekonomik, 

sosyal ve politik açıdan denge kurmada sıralı bir yapının oluşmasına etki eden temel 

bileşenlerdendir. Çünkü bu örgüt yapısı boğucu bürokrasiyi, esnek olmayan durumları ve 

iletişimi engelleyen yapı ve oluşumları elemine etmekte aynı zamanda yeni fikir ve projeleri 

hayata geçiren yapılar olarak bilinmektedir. Dolayısıyla ekonomiye ve istihdama yeni yöntem 

ve uygulamalar getirmekte başarılı girişimler sayesinde işletmelere rekabet gücü ve rekabet 

avantajı sağlamaktadır. Ayrıca bu girişimlerdeki işletme yapıları inovasyon unsurlarına 

stratejik olarak liderlik etmekte, etkili ve verimli inovasyon stratejileri oluşturmaya katkıda 

bulunmaktadır.  Bu bileşenler  ortak vizyon ve liderlik, uygun yapı, kritik kişileri belirleme ve 

destekleme, etkili takım çalışması, inovasyona yüksek katılım, yaratıcı iklim ve dış çevreye 

odaklılık olarak belirlenmiştir.  

Bu çalışmada ise inovatif örgütler ve başarılı girişim sürecinde dikkate alınması gereken 

kriterlerin önem derecelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Önem derecelerinin 

belirlenmesinde karmaşık ve kompleks problemlerin çözümünde kullanılan Çok Kriterli Karar 

Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yönteminden 

faydalanılmıştır. 

 Elde edilen veriler ile Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak kriterlerinin önem 

dereceleri ortaya koyulmuştur. Analiz sonuçlarına göre en önemli ana kriter “inovasyona 

yüksek katılım” ile “kritik kişileri belirleme ve destekleme” olmuştur. Nispeten diğer önemli 

ana kriterin ise “etkili takım çalışması” olduğu görülmüştür. En az öneme sahip ana kriter ise 
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“uygun yapı” olmuştur. Diğer az öneme sahip ana kriterler ise sırasıyla; “yaratıcı iklim”, “ dış 

çevreye odaklılık” ve “ortak vizyon, liderlik ve yeniliğe niyet” olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovatif Örgütler, Başarılı Girişimleri Etkileyen 

Unsurlar, Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi. 
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KADIN MÜŞTERİLERİN OTOBÜS FİRMALARINA YÖNELİK KALİTE 

BEKLENTİLERİNİN YAMUK BULANIK AHP İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 

 

Aslıhan YILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Arş. Gör. Ertuğrul AYYILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Alev Taşkın GÜMÜŞ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkelerin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden biri olan ulaştırma hizmetleri, uluslararası 

ve ulusal kalkınmada büyük öneme sahiptir.  Karayolu, deniz yolu, hava yolu, demiryolu gibi 

ulaşım hizmetleri arasında karayolu ile yolcu taşımacılığı, hizmet frekansı, fiyat aralığı, 

yolcunun beklentisine cevap verebilme gibi faktörler baz alındığında, büyük bir paya sahiptir. 

Yolcular tarafından yaygın olarak tercih edilen karayolu taşımacılığı türlerinden biri ise 

şehirlerarası otobüs yolcu taşıma hizmetleridir. Karayolu yolcu taşımacılığının yapı taşlarından 

olan şehirlerarası otobüs firmaları, müşterilerine güvenli, kaliteli ve konforlu yolculuklar 

vadederek maksimum müşteri memnuniyetini elde etmeyi amaçlamaktadırlar.  

Çalışmada, yapılan literatür taraması ve sektörde çalışan uzmanlarla görüşmeler 

neticesinde geri dönüşler alınmıştır. Bu geri dönüşler yardımıyla şehirlerarası otobüs firmaları 

için kadın müşterilerin kalite beklentilerini değerlendirilmek üzere hizmet, konfor, güvenlik, 

ulaşım, ekonomik özellikler, müşteri ilişkileri şeklinde altı ana kriter belirlenmiş ve her bir ana 

kriter için de beş alt kriter oluşturulmuştur. Bu kriterler dikkate alınarak, kadın müşteri 

beklentilerinin hangi ölçüde önemli olduğunun tespit edilmesi amacıyla çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi tercih edilmiş ve bu yöntemle müşterilerin 

kalite beklentileri ağırlıklandırılmıştır. Yöntemde kıyaslama yaparken kullanılan dilsel 

ifadelerde belirsizliği önlemek ve gerçeği daha iyi yansıtmak için bulanık mantık yaklaşımına 

başvurulmuştur. Bulanık sayı seti olarak ise yamuk bulanık sayılar tercih edilmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre; kadın müşterilerin en çok önem verdiği ana kriter “güvenlik” olurken, ele 
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alınan ana kriterler arasında kadın müşterilerin en az önem verdiği ana kriter ise “ekonomik 

özellikler” olmuştur. Alt kriterler özelinde ise kadın müşteriler için en önemli iki alt kriter 

sırasıyla “gerekli şoför sayısına dikkat edilmesi” ve “koltukların ergonomik olması” olmuştur. 

En az önem derecesine sahip alt kriterler ise eşit önem dereceleriyle “kampanya”, “üyelik” ve 

“indirimler” şeklinde belirlenmiştir. Ağırlıklandırılan bu otuz farklı özelliğin kıyaslanmasıyla 

müşterilerin kalite beklentilerine yönelik bir önem sıralaması belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: müşteri beklentisi: yamuk bulanık AHP: çok kriterli karar verme, 

otobüs 
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DÎVÂN ŞİİRİNDE PARA BİRİMLERİNİN GERÇEK ANLAMI DIŞINDA 

KULLANIMI 

 

Dr. Yahya YÜKSEL 

Milli Eğitim Bakanlığı 

ÖZET 

İnsanoğlunun tükettiğinden veya ihtiyacı olandan fazlasını üretmeye başlaması kuşkusuz 

ticaretin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri olmuştur. Üretim fazlasını kendinde 

olmayanla değiştirme isteği başlangıçta trampa denilen takas yöntemiyle yapılmış, zamanla 

ürünlerin mübadelesinde değerli kumaşlar, deriler, madenler kullanılmaya başlanmıştır. Ticaret 

faaliyetlerinin bir toplumun kendi içinden uluslararası boyuta taşınmasıyla birlikte alış-verişin 

daha hızlı ve kolay yapılması isteğinin bir sonucu veya bu isteğin bir arayışı neticesinde para 

bulunmuştur. Parayla birlikte ticari faaliyetler daha kolay ve geniş coğrafyalarda yapılmaya 

başlanmış ve ekonomik hayat, maddi refah, zenginlik gibi unsurlar bir devlet için en az siyasi 

veya askeri güç kadar önem arz etmiştir. Yaşadığı coğrafyada söz sahibi olmak ve dünya 

siyasetine yön vermek isteyen her büyük devlet gibi Osmanlı da ticarete büyük önem vermiş, 

bunun için sıkı para politikaları benimsemiştir. Yüzyıllar boyunca hem örnek alıp başka 

devletlere ait para birimlerini kullanmış hem de kendi para birimlerini üretmiştir. Maddi kültür 

unsurlarından olan para birimleri, içinde bulunduğu toplumun parçası olan ve bu topluma ait 

her türlü malzemeyi şiirlerine yansıtan dîvân şâirleri tarafından şiirlerinde bir malzeme olarak 

kullanılmıştır. Kuşkusuz bu kullanım para birimlerinin gerçek anlamlarıyla veya alış-verişteki 

maddi kullanımlarıyla sınırlı kalmamış, sanatçı hassasiyetinin devreye girmesiyle para birimleri 

çeşitli teşbihler ve mecazlı kullanımlarla, atasözü ve deyimler içerisinde, gelenek ve kültüre ait 

yaşayışlarla karşımıza çıkmıştır.  

Paraya karşı olan istek, ortaya çıktığı ilk günden beri coğrafyası, dili ve dini fark 

etmeksizin her toplumda kendini göstermiştir. Kuşkusuz bu durumun oluşmasında insanların 

hayatlarını idame ettirme isteği yani geçim düşüncesi, servet sahibi olma arzusu, biriktirerek 

yatırım yapma isteği gibi durumlar etkili olmuştur. Devletler düzeyinde düşününce bir devletin 

gücünün belirlendiği en önemli ölçütlerden biri hazinesinin doluluğu, ticarete verdiği önem gibi 

ekonomik unsurlar olmuştur. Yeri gelmiş ticaret yollarının hakimiyeti uğruna savaşlar yapılmış 

yeri gelmiş ülkeler arasında siyasi kriz dönemlerinde en azından ekonomik faaliyetler devam 
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etmiştir. Tüm bunlar servetin, zenginliğin veya paranın  öneminin tarihin her döneminde üst 

düzeyde olduğunun bir göstergesidir. Bu dönemlerden biri de yaklaşık 600 yıllık Osmanlı 

devridir. Hakimiyet göstergesi olarak ilk Osmanlı parası olan akçenin 1326 yılında  Orhan Bey 

zamanında basılmasından son dönemlerdeki kağıt para kaimenin ortaya çıkmasına kadar devam 

eden bu süreçte altın, gümüş ve bakırdan üretilen çok çeşitli para birimleri kullanılmış ve bunlar 

değişik isimlerle anılmıştır. Tıpkı günümüzdeki gibi sadece Osmanlı’nın kendine ait para 

birimleri değil, ticari ilişkiler ve komşuluk ilişkileri vesilesiyle bağlantı halinde olunan 

devletlere ait paralar da ülkede tedavülde olmuş ve bu durum Osmanlı devletinin esnek 

ekonomi politikasını göstermesi bakımından önem arz etmiştir. 

Maddi kültürün vazgeçilmezlerinden olan para, toplumun hemen her ferdini az ya da çok 

ilgilendirdiği gibi yaşadığı toplumun parçası olan dîvân şâirleri tarafından da şiirlerinde sıklıkla 

kullanılmıştır. Kuşkusuz şiirlerde sadece gerçek anlamıyla alış-verişte mübadele aracı olması  

bakımından ilgi çekmemiş; çeşitli benzetmeleri, mecazlı söyleyişleri, adet ve gelenekleri en 

güzel ve sanatlı şekilde ifade etmek için dîvân şâirlerine zengin birer malzeme olmuştur. 

İncelediğimiz farklı yüzyıllara ait eserlerde akçe, altın-gümüş, bakır, çil, dinar ve dirhem, 

eşrefi, filori, füls-i ahmer, kırtas, kızıl altın, mangır, nakit, nuhas, nukre, para, peşîz, pul, sikke, 

sultânî, sikke, sülüs, şâhî, yaldız, yalvar, zincirli fındık altını, zer-i hûb isimli para birimlerini, 

paraların basıldığı madenleri tespit ettik ve bunları gerçek anlamı dışında kullanımlarını 

incelemeye çalıştık. 

Bu çalışmada ,incelediğimiz dîvân ve mesnevilerde karşılaştığımız, Osmanlı devletinin 

kuruluşundan 19. yy.’a kadar tedavülde olan madeni para birimlerinin gerçek anlamı dışında 

nasıl kullanıldığı, adet-gelenek içerisinde nasıl konu olduğu ve hangi benzetmelere konu 

edildiği üzerinde durmaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk şiiri, para birimleri, mecaz, benzetme. 
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DÎVÂN ŞİİRİNDE TİCARİ UNSUR VE MADDİ DEĞER OLARAK PARA 

BİRİMLERİ 

    

Dr. Yahya YÜKSEL 

Milli Eğitim Bakanlığı 

ÖZET 

Ticaretin en önemli unsurlarından biri olan para ortaya çıktığı ilk dönemlerde takas 

şeklinde yapılan ticari faaliyetlerde bir ödeme ve mübadele aracı olarak kullanılmış, zamanla 

serveti muhafaza etme aracı gibi fonksiyonlara da sahip olmuştur. Halkın refah seviyesini 

yükseltmek ve dünya siyasetinde her türlü konuda söz sahibi olmak isteyen tüm devletlerde 

olduğu gibi Osmanlı da ticaretle yakından ilgilenmiş, gerek ülke içinde gerekse uluslararası 

ölçekte yapılan ticari faaliyetlerde çeşitli para birimleri kullanmıştır. Hammaddesi altın, gümüş 

ve bakır olan para birimleri Osmanlı devletinde yüzyıllar içerisinde değişik adlarla anılmıştır. 

Yaşadığı toplumun nabzını tutan divan şairleri tarafından para birimleri şiirlerinde gerek ticari 

anlamıyla gerekse mecaz anlamıyla malzeme olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada önce paranın 

ortaya çıkışı, tarihi gelişimi, Osmanlı’daki -kağıt para kaimenin ortaya çıkışına kadar- tarihi 

seyri hakkında bilgi verilecek; daha sonra Osmanlı’nın kullandığı madeni para birimlerinin 

hangi devletlerden esinlenilerek üretildiği ve para basımında hangi madenlerin kullanıldığı 

anlatılacaktır. Son olarak da incelemesi yapılan eserlerde karşılaşılan para birimlerinin şiirlerde 

gerçek anlamıyla kullanımı üzerinde durulacaktır.  

Ortaya çıkışı, yayılışı, ticaret hayatını etkilemesi, üretiminde kullanılan değerli madenlere 

kısaca baktığımız para kuşkusuz Osmanlı için de büyük önem arz etmiştir. Devletin ekonomik, 

siyasi, toplumsal veya askeri iniş-çıkışlarına uygun bir seyir izleyen para birimleri; bu para 

birimlerinin kazandığı değer, uğradığı değer kayıpları, yıllar içerisinde ayarlarındaki ve 

isimlerindeki değişiklikler, alım-satımdaki fonksiyonu gibi unsurlar klasik Türk şirine 

kaynaklık eden toplumsal hayatın önemli bir boyutunu teşkil eder. Klasik Türk edebiyatı şairleri 

de toplumun bütününü ilgilendiren hatta uluslararası boyutta önem sahip olan ticaret hayatının 

en önemli mübadele aracı para birimlerini gerçek anlamıyla şiirlerinin anlam dünyasını 

zenginleştirecek bir öge olarak yüzyıllar boyunca kullanmışlardır. Şiirlerde tespit edilen para 

birimleri şu başlıklar altında ele alınmıştır: akçe, altın-gümüş, bakır, çil, dinar ve dirhem, eşrefi, 

fındık altını, filori, Firengî, füls-i ahmer, kızıl altın, kuruş, mangır, Mısır altını, nakit, nuhas, 
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para, peşîz, pul, sikke, sultânî, şâhî, Venedik altını, yalvar, yarmak, zer-i Frenci, zer-i mahbūb, 

zer-i Rûmî ve zincirli 

Anahtar Kelimeler: Dîvân şiiri, para birimleri, ticaret, Maddi değer. 
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POSITION AND PART OF ENGLISH CLASSICAL LITERATURE IN CURRENT 

EDUCATIONAL COMMUNICATION 

 

Nigar AGHAYEVA 

Azerbaijan University Of Architecture And Construction 

ABSTRACT 

The article focuses on educational communication as a complex special characteristics 

and functions, academic and discussion strategies. Educational communication is pragmatic 

and institutional one. The interaction of an individual occurs in the definite communicative 

environment, definite social sphere of discourse. The general purpose of the educational 

communication under consideration is to study the establishing of conditions for development 

of well-rounded personalities in their psychophysical, social and personal characteristics. 

Language is considered both as a means and aim of teaching. The arguments first propose that 

the modern educational discourse is the crossroads of anthropology, contemporary approaches 

to studying language and culture comprises knowledge of classical literature. Second, global 

approach to English determines new teaching strategies: to teach international, generally 

received language, to adopt it to the needs of your society and to save its uniqueness. The third 

matter under consideration is classical English literature as an important component of a total 

language arts and the way it provides a language model. Furthermore, literature shows the 

gigantic interrelation between language and society, commercial and political conditions in 

Britain and the whole world during the centuries. In addition, our century brought significant 

new developments in the study of educational communication. The methods of lingua-cultural, 

theoretical, qualitative analyses are used. The conclusion is drawn on the matter of the English 

classical literature as not only the wealth of sociolinguistic knowledge but also a means of 

recording changes in English, the way of studying or teaching language and forming aesthetical 

and moral values, a means of forming tolerance that is valuable in the modern multicultural 

world. 

Keywords :Educational communication, English literature, educational 
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DUYULARIN DÖNEMECİNDE: BİLGE KARASU YAZININDA RESİM, MÜZİK VE 

SİNEMAYA DAİR 

 

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

Arş. Gör. Dr. Gülşah ŞİŞMAN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden Bilge Karasu, kırk beş yıl süren yazın yaşamı 

boyunca roman, hikâye, şiir, deneme, eleştiri, mektup, çeviri, opera librettosu ve radyo oyunu 

türünde eserler verir. Sekizi sağlığında, dokuz tanesi ise ölümünden sonra yayımlanmak üzere 

toplam on yedi kitabı bulunan yazar, gerek kurmaca gerek kurmaca dışı eserlerinde yazın adına 

yapılabilecekleri araştırır ve uygulamaya koyar. Yaşamayı, insanı ve evreni okumak ve dile 

taşıyarak yazmak olarak gören, yazar olmanın tinsel boyutunu deneyimleyen Karasu, tüm 

eserlerini yeni’leme ve yeni’lenme çabası ile yaratır. Sanatkârın bu dur durak bilmeyen 

çabalarının sonucunda ortaya çıkan deneysel edebiyat ürünü niteliğindeki yapıtlarında okur, 

metnin anlam katmanlarına dahil edilir. 

Sanatsal yaratımını nakış işler gibi dokuyan Bilge Karasu’ya göre yazmak/ “yazı”, 

kurmaya eşdeğer olduğundan sürekli olarak bunu araştırır. Dil ile ve dildeki bu kurma uğraşı, 

onun yeni tür ve içerik denemeleri yapmasına olanak sağlar. Metinlerini resim, müzik ve sinema 

gibi diğer sanat dalları ile besleyen sanatkâr, eserlerinde tüm sanatları edebiyat katmanına 

taşıyarak bileştirme yapar. Gerçek ya da kurmaca resimlerden, fotoğraflardan hareketle kaleme 

alınan metinlerin toplandığı Kısmet Büfesi; musikinin metnin zeminine yerleştirilerek bir sonat 

olarak kurgulandığı, aynı zamanda üç uzun rüyanın metne eklemlenmesiyle yazı ile görüntünün 

aynı düzlemde buluştuğu Kılavuz; hareket ile durum bildiren eylemler arası geçişlerin sıklığı 

sayesinde müzikal bir ritim kazanan Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı; sinemanın açı, göz, 

kamera-göz gibi tekniklerine dayalı uygulamaların yer aldığı “Geceden Geceye Arabayı 

Kaçıran Adam” ve “Karanlık Bir Yalı Üzerine Metin” adlı anlatılar ile  soprano, alto, tenor ve 

iki bastan oluşan beş ses için yazılan “Çeşitlemeli Korku” adlı metin onun bu çabalarının 

sonucudur.  
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Edebiyat serüvenine musikiyle uğraşmamaya karar verdikten sonra, yirmili yaşlarının 

hemen başlarında atılan Bilge Karasu, musikiden sonra yazı’sını en çok besleyen sanat olarak 

sinemayı gösterir. Resim, müzik ve sinema bilgisini metinleri ile buluşturan sanatkârın 

yapıtları, duyular arası etkileşimlerin yazı ve  söz ile bütünleştiği bir yaratım halinde sonsuza 

taşınır. Bildiride, Bilge Karasu’nun yukarıda zikredilen eserleri resim, müzik ve sinemaya dair 

unsurların kullanımı bakımından tahlil edilmeye; söz konusu metinlerde gözün, kulağın ve dilin 

birlikteliği ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bilge Karasu, resim, müzik, sinema, dil. 
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DUYUŞ VE DÜŞÜNÜŞ UFKUNDA BİR RİND OLAN YAHYA KEMAL 

BEYATLI’NIN RİND ÜÇLEMESİ 

 

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

Sümeyye YAZICI 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Büşra Gökçe YÜCE 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Aydınlanmış bir bilinçle geleceğe yönelen Yahya Kemal Beyatlı, eserlerinde bireysel ve 

toplumsal karakteri belirleyen izdüşümler aracılığıyla imgesel bir uzam sunar. O, içsel dönüşüm 

mekanlarının iç imkanları ile de donatarak yalıtık sınırlamaları aşma gayretindeki bir 

sanatkardır.Yaşamının ve sanatının ontolojik çabası, sınırları sonsuza açılan kültürel belleği 

aktarırken mükemmel söyleme ulaşma olarak yansır. Onun şiirlerinde birey, mekanla uyumlu 

ve dengeli bir birlik kurarak ölümden/sonluluktan yaşama/ebediliğe geçer ve yeni’den dirilişin 

sırrına da sahip olur.  

Yahya Kemal Beyatlı’nın 81 şiir bulunan Kendi Gök Kubbemiz adlı eserinde yer alan 

''Rindlerin Hayatı'', '' Rindlerin Akşamı'' ve ''Rindlerin Ölümü'' metinleri içsel bağdaşım ve 

etkileşim içerisinde oluşturulmuş bir üçlemedir. Hayat-akşam-ölüm diyalektiğindeki üç şiirde 

kendini hiçbir yere kayıtlı ve dini geleneğe bağlı göremeyen, kalender, dünya işlerine aldırış 

etmeyen, laubali, meşrep, sarhoş, ayyaş ve münkir manalarına gelen Rind kavramı merkezi 

öğedir. Divan edebiyatı geleneği içinde çokça Allah ile yetinen mücerred kişi anlamında 

kullanılan bu kavram, manevi güzelliği olan şeylere gönül bağlama ve mecazi aşktan hakiki 

aşka geçme yolunda bulunan kişilerin sıfatıdır. Bireyin yaşam yolculuğundaki doğal 

döngüsünün tek bir tematik dizge halinde üç aşamalı olarak aktarıldığı metinler, fark etme, 

yüzleşme ve teslimiyet temaları çerçevesinde düzenlenir. Görsel yanı ağır basan yoğun imgeleri 

kullanıldığı bu üç şiirde kendi dünyasını kurma gayreti içerisindeki birey, kendilik atılımlarını 

anlamlandırmaya ve dünya ile ilişkisini tanımlamaya çalışır. Öze dönüş olanakları sunan 
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yaşama ait her ayrıntı ile tarihsel olanla yüzleşen birey, geçmişi anlamlandırmak, şimdi’deki 

varlığını kutsamak ve geleceğe yönelme gücü kazanmak isteği ile hareket eder. 

Bu bildiride, bireyi kuran içsel dönüşüm dinamiklerinin metinleştiği “Rindlerin Hayatı”, 

“'Rindlerin Akşamı” ve “Rindlerin Ölümü” üçlemesi bağlamında Yahya Kemal Beyatlı şiirine 

kuramsal olarak yaklaşılarak biçim ve biçem çözümlemesi yapılacaktır. Böylece yol-yolculuk-

yolcu bağıntısında rind-zahid çatışmasının belirginleştireceği izleksel çıkarımlara ulaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yahya Kemal Beyatlı, rind, zahid, hayat, akşam, ölüm, kendilik. 
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ÇAYDA FARKLI TARİHLERDE ÇIRPMANIN HASAT TARİHİ VE VERİME 

ETKİSİ 

 

Esra MURAT 

Ordu Üniversitesi 

Saim Zeki BOSTAN 

Ordu Üniversitesi  

ÖZET 

Bu çalışma çayda farklı tarihlerde çırpmanın hasat tarihi ve verime etkisini belirlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 2015 ve 2016 yıllarında, Trabzon’un Of ilçesinde bir üretici 

bahçesinde yürütülmüştür. Deneme deseni tesadüf parsellerinde ve 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Çay ocaklarında hasat tablasının 10 cm altından, budama makasıyla 15 Aralık, 

1 Ocak, 15 Ocak, 1 Şubat, 15 Şubat, 1 Mart, 15 Mart ve 1 Nisan olmak üzere 8 farklı tarihte 

çırpma uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda hasat tarihlerinde 1. sürgün döneminde 

kontrole göre 33 günlük, 2. sürgün döneminde 22 günlük ve 3. sürgün döneminde de 20 günlük 

gecikme belirlenmiştir. Çırpma uygulamasının, yapıldığı 1. ve 2. sürgün dönemlerinde, 

kontrole göre verim düşük olmuştur. 1. sürgün döneminde ocak başına en yüksek yaş çay verimi 

kontrol grubunda (522.73 g) elde edilirken, diğer gruplardaki verim kontrol grubuna göre 

oldukça düşük düzeylerde (85.47g-184.87 g) kalmıştır. Yine 2. sürgün döneminde ocak başına 

en yüksek yaş çay verimi kontrol grubunda (680.53 g) elde edilirken, diğer gruplardaki verim 

kontrol grubuna göre düşük düzeylerde (312.87g-439.87 g) kalmıştır. 3. sürgün döneminde 

verim çırpma uygulamalarına göre önemli çıkmamıştır. Bu sonuçlara göre; çırpma 

uygulamasının, yapıldığı yılın bütün sürgün dönemlerinde, kontrole göre verim düşüklüğüne 

sebep olduğu, gelecek yıllardaki durumunun ise devam edecek araştırmalarla belirlenmesinin 

ve bir program dahilinde bahçelerin belli bölümlerine uygulanmasının ve aynı yıl tüm bahçelere 

uygulanmamasının daha uygun olacağı; çırpma uygulamasının bütün sürgün dönemlerinde 

hasadı geciktirdiği ve bu durumun en fazla birinci sürgün döneminde görüldüğü,  gerek hasat 

işleri gerekse fabrika yoğunluğu dikkate alınarak, hasat zamanının çırpma zamanına göre 

ayarlanabileceği ve çırpma uygulaması ile sürgün gelişiminin de, özellikle 2. ve 3. sürgün 

döneminde olumlu yönde etkilenerek, banji tomurcuk oluşumunun azaldığı, sürgün boyunun 

arttığı ve çaylıklarda daha canlı bir görünümün ortaya çıktığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Camelia sinensis, Çay, Çırpma, Hasat Tarihi, Verim 
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RİZE İLİNDEKİ KARALAHANA BİTKİSİ ÖRNEKLERİNDEKİ GAMMA 

RADYOAKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Nilay AKÇAY  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Şule GÜZEL 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

Yunus ÇINAR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ÖZET 

Çernobil Nükleer Santral Kazasından sonra oluşan radyoaktif bulutlar rüzgarın ve 

atmosferik koşulların durumuna bağlı olarak  dünyanın bazı kesimlerini etkisi altına almıştır. 

Çernobil Nükleer Santral Kazasından sonra ülkemizde ve diğer ülkelerde gıdalardaki 

radyoaktivite düzeyleri ve insanların bu gıdaları tüketmeleriyle alabilecekleri radyasyon doz 

değerlerinin tespiti için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Gıda numunelerindeki radyasyon 

düzeylerlerinin tespiti insanların geçmişte maruz kaldıkları doz değerlerinin değerlendirilmesi 

ve günümüzdeki radyasyon doz değerleriyle kıyaslanması açısından önemlidir. Rize ili Doğu 

Karadeniz Bölgesinde bulunan ve karalahana bitkisinin yetiştiği ve yöre mutfağında önemli bir 

yere sahip olduğu bir ildir. Bu çalışmada Rize ilinde yetişen karalahana bitkisi örneklerinde 

doğal (238U, 232Th, 40K) ve yapay (137Cs) radyonüklitlerden kaynaklanan gama radyoaktivite 

düzeyleri araştırıldı. Rize ilinin kıyı ilçelerinden toplanan karalahana bitkisi örneklerindeki 

gama radyoaktivite düzeyleri yüksek çözünürlüklü HPGe dedektörü kullanılarak tespit edildi. 

Ayrıca bu numunelerin tüketimiyle oluşabilecek yıllık etkin doz değerleri hesaplandı. 

Örneklerdeki  ortalama 238U, 232Th, 137Cs ve 40K radyoaktivitesi sırasıyla 7.99 Bq/kg, 4.37 

Bq/kg, 4.32 Bq/kg ve 795.75 Bq/kg olarak bulundu. Aynı numunelerin tüketiminden 

kaynaklanabilecek yıllık etkin doz değerleri ise 3.69 µSv/yıl ile 7.120 µSv/yıl aralığında tespit 

edildi. Bu değerler UNSCEAR tarafından gıda numuneleri için önerilen yıllık toplam doz 

değerinin oldukça altındadır. 

Anahtar Kelimeler : Rize, karalahana, gama, radyoaktivite  
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FARKLI SU SEVİYESİ UYGULAMALARININ TOMBUL FINDIK ÇEŞİDİNDE 

YAPRAK SU POTANSİYELİ, YAPRAK SICAKLIĞI VE KLOROFİL MİKTARINA 

ETKİSİ 

 

Arif KÜLAHÇILAR 

Ordu Üniversitesi 

Tahsin TONKAZ 

Ordu Üniversitesi 

Saim Zeki BOSTAN 

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırma, Tombul fındık çeşidinde mini yağmurlama sulama yönteminde farklı su 

seviyesi uygulamalarının yaprak su potansiyeli, yaprak sıcaklığı ve klorofil miktarına etkisi 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2015 yılında Giresun ilinde yürütülmüştür. 

Araştırma bahçesi sahile 4 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 115 m yükseklikte 

bulunmaktadır. Bahçe ocak dikim sistemi şeklinde tesis edilmiştir. Araştırma bahçesinde 

tozlayıcı bir çeşit bulunmayıp, tozlanma çevre bahçelerde bulunan Palaz ve Sivri fındık çeşitleri 

ile sağlanmıştır. Bahçede kültürel ve teknik işler yapılmakta olup, toprak işlemesi 

uygulanmamaktadır. Bahçe kuzey yöneyli olup, eğimi % 45’tir. Deneme, tesadüf parselleri 

deneme desenine göre bir faktörlü ve üç tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Araştırmada fındık 

ocakları üç farklı sulama düzeyinde (% 0, % 50 ve % 100) sulanmıştır. Fındık ocaklarında 2014 

yılında her bir ocakta 5 dal olacak şekilde kış budaması yapılmıştır. Çalışmada mini 

yağmurlama sulama yöntemi kullanılmıştır. Sulamadan önce toprak örnekleri alınarak, 

topraktaki nem değerleri belirlenmiş ve buna göre ilk sulama Mayıs ayında, kontrol (% 0), % 

50 ve % 100 konularını içeren ocaklara, toprağın su alma kapasitesine göre sulama yapılmıştır. 

Sonraki sulamalar ise süregelen yağışlarla devam edip, 2. sulama Temmuz ayında yapılıp, 

devam eden süreçte toprak örnekleri alınarak topraktaki nem oranına göre 3-4 gün aralıklarla, 

Ağustos ayının ilk haftasına kadar sulamaya devam edilmiştir. Sulama öncesinde gelişimini 

tamamlamış yapraklarda yaprak sıcaklıkları infrared termometreyle (CEM DT-9862 Dual Laser 

Ir Infrared Video Thermometer), yaprak su potansiyeli Chamber Pressure (Skye, skpm 1405 

marka) aletiyle ve yaprak klorofil değeri de, bitki gelişiminin pik döneminde alınan yaprakta, 
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Opti-Sciences markalı ve CCM-200 modelli alet ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda, sulama 

düzeylerinin yaprak su potansiyeli (bar) üzerinde önemli etkiye (p<0.05) sahip olduğu; yaprak 

sıcaklığı, yaprak klorofil miktarı üzerindeki etkisinin önemsiz olduğu ve yaprak su potansiyeli 

değerinin -2.2 MPa (% 100 sulama düzeyinde) ile -1.6 MPa (% 0 sulama düzeyinde) arasında 

değiştiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fındık, ‘Tombul’, Sulama, Yaprak, Klorofil 
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FINDIK ÜRETİMİ İÇİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI 

 

Aslıhan YILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Arş. Gör. Ertuğrul AYYILDIZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Alev Taşkın GÜMÜŞ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkemizde, fındık üretimi denildiğinde akla üretimin neredeyse tamamının karşılandığı 

Karadeniz bölgesi gelmektedir. Bölgede üretilen fındığın kalitesi değişen iklim koşulları, 

kullanılan zirai ürünlerin içerdiği kimyasallar, bilinçsiz yapılan tarımsal faaliyetler gibi 

faktörler dikkate alındığında giderek azalan bir eğilim göstermektedir. Bu nedenle kaliteli 

fındığın talebi ve ihracatı her geçen yıl büyük önem kazanmaktadır. Tüketicilerin beklentisine 

cevap verebilecek nitelikte fındığın üretilmesi ve pazarlanması için üreticilerin ve firmaların 

faaliyetleri giderek daha da artmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Kalite Fonksiyon Yayılımı 

(KFY) kullanılarak, Türkiye'de fındık üretimi yapan çiftçiler ve firmalar için çok kriterli bir 

karar alma modeli oluşturulmuştur. Bu bağlamda KFY tekniği müşteri isteklerini ürüne ve 

üretim sürecine yansıtan bir kalite geliştirme aracıdır. 

Çalışma kapsamında hazırlanan KFY'nin temelini oluşturan Kalite Evi 9 adımda 

toplanmıştır. İlk olarak hedef tüketiciler belirlenmiş devamında ihtiyaçları tespit edilmiş ve 

tespit edilen bu ihtiyaçlar gruplanarak tüketici memnuniyet seviyeleri analiz edilmiştir. Daha 

sonra ise teknik özellikler ve ilişkiler belirlenmiş, teknik ihtiyaçların önem değerleri 

hesaplanmıştır. Son olarak, teknik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler tespit edilerek hedefler 

belirlenmiştir. Yöntemde kıyaslama yaparken kullanılan dilsel ifadelerde belirsizliği önlemek 

ve gerçeği daha iyi yansıtmak için bulanık mantık yaklaşımına başvurulmuştur. Ana matris, çatı 

matrislerinde ve Kalite Evi'nde rekabet matrisinde bulanık üçgen sayılar tercih edilmiştir. Bu 

şekilde çalışmada, fındık için müşteri beklentileri ve önemi bulunarak bu beklentileri 
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karşılamak için olası teknik gereksinimler elde edilmiştir. Kullanılan yöntemle elde edilen tüm 

bu veriler, fındık üreticileri için hedefler oluşturmak üzere değerlendirilmiştir. Müşteri 

beklentileri ve bunların önem sırasını belirleyerek, üreticilerin strateji planlama temelinde karar 

almalarına yardımcı olacak bir kaynak hazırlanmıştır. Bu çalışma, fındık sektöründe yapılmış 

olsa da; yararlanılan KFY yönteminin uygulanabilirliği açısından diğer tarım ürünlerine yönelik 

çalışmalara entegre etmek oldukça kolay olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : bulanık mantık, fındık, kalite fonksiyon yayılımı. 
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ATIŞ ARTIĞI METALLERİNDEN KURŞUN, BARYUM ve ANTİMONUN DERMAL 

KALICILIĞI: CEZA ADALETİ ve HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA1 

 

Bayram YÜKSEL 

West Virginia University/Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

Ateşli silahlarla meydana gelen kriminal olayların incelemesinde atış artıkları (GSR) 

analizi oldukça önemli bir yol oynar. Son yıllarda toksik olmayan primerler görülmeye 

başladıysa da 2000 yılı başlarına kadar kurşun stifnat, baryum nitrat, antimon sülfür en yaygın 

karşılaşılan primer kompozisyonu olarak bilinmektedir. Bu primer bileşiğinde, kurşun stifnat 

ve tetrazin hassas patlayıcı maddelerdir. Baryum nitrat alev sıcaklığını artırmak için ek oksijen 

sağlar. Öte yandan, antimon sülfür de yanma süresini uzatmak için bir yakıt görevi görür. Bu 

olay toksikolojik açıdan düşünüldüğünde; ateşleme sonrası kurşun, antimon ve baryum 

oksitlerinin insanlar tarafından solunması veya yutulması kronik kurşun zehirlenmesine yol 

açar. Bu tip zehirlenmenin hematopoetik, sinir, endokrin, kardiyovasküler, üreme ve böbrek 

sistemlerinde olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Adli kimya yönüyle GSR kaybı, 

ellerin yıkanması veya silinmesi, malzemelere sürtünmesi, ceplere koyulması veya arkadan elle 

kelepçelenmesi gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Bu çalışmanın amacı atış artıkları 

metallerinden en çok karşılaşılan kurşun, baryum ve antimonun atış sonrası dermal kalıcılığının 

incelenmesidir. Test atışları Springfield Armony® (USA) marka silah ile Starline Brass 9 mm 

Luger kartuşu kullanılarak  yapılmıştır. Svap örnekleri ateşlemeden sonra farklı zaman 

dilimlerinde (0, 1, 2, 3 ve 4. saat) alınmıştır. Ayrıca her saat için 5 farklı elden numune 

alınmıştır. Önceden validasyonu yapılmış olan yöntem kullanılarak grafit fırınlı atomik 

absorbsiyon spektroskopisi metodu ile metal analizleri sürdürülmüştür. Analiz sonuçlarına göre 

4. Saatin sonunda antimon ve baryum LOQ değerinin altına düşmüştür. Bu nedenle, ateş 

açtıktan sonraki ilk 3 saatin olay yeri araştırmacıları için kritik olduğu söylenebilir. Olay yeri 

araştırmacıları, yalancı-negatif sonuçlardan kaçınmak için, ilk 3 saat içinde numuneleri 

toplamalıdır, zira şüpheli kişilerin elindeki GSR metalleri, incelenen zaman aralığında çarpıcı 

biçimde düşmüştür. Araştırmamızda elde edilen sonuçların ceza adaleti sistemini 

                                                           
1TÜBİTAK-BİDEB 2219 Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına kendisine finansal desteklerinden dolayı teşekkür etmektedir. West Virginia University 

Forensic and Investigative Science bölümüne kendisine ev sahipliği yaptığı için şükranları sunar. Ayrıca, kendisine çalışma için ön araştırma fırsatı sunan Ankara Kriminal 

Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne minnetlerini iletmektedir. 
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güçlendirmesini ümit ediyoruz. Diğer taraftan, halk sağlığı riski göz önüne alınarak; atış 

poligonundaki personele hava yoluyla kurşun maruz kalma riskini vurgulamak gerekmektedir. 

Kurşun zehirlenmesinin atıcı üzerindeki etkileri; maruz kalma dozuna ve süresine bağlıdır. 

Kurşun maruziyetine bağlı akut ve kronik olumsuz sağlık etkileri iyi bilindiğinden, ülkemizdeki 

atış poligonu çalışanlarının kurşun, baryum ve antimon gibi GSR metallerine maruziyetlerinin 

ölçülmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atış artıkları (GSR), kurşun, baryum, antimon, dermal-kalıcılık, 

ceza adaleti, halk sağlığı, toksikoloji, adli bilimler.  
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GLİFOSAT HERBİSİTİNİN SEBEP OLDUĞU TOKSİSİTEYE KARŞI GINKGO 

BILOBA L. YAPRAK ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ 

 

Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr. Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Glifosat, geniş spektrumlu bir herbisit olması nedeniyle, günümüzde dünyada en yaygın 

kullanılan herbisittir. Tarımda yabani otların kontrolünde, tarım dışı alanlarda ise bitki 

örtüsünün kontrolü ve ürün kurutucusu olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca, hava uygulamaları 

yoluyla yasadışı mahsul üretimini önlemek amacıyla da yararlanılmaktadır. Bu faydalarının 

yanında, son zamanlarda gerçekleştirilen bazı çalışmalar Glifosat maruziyetin insanlarda 

karsinogeneze yol açtığını rapor etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Glifosat herbisitinin toksik 

etkilerini fizyolojik ve genetik parametreler yardımıyla araştırmak, ayrıca bu etkilere karşı 

Ginkgo biloba L. (GB) yaprak özütünün koruyucu rolünü test etmektir. Mabet ağacı olarak da 

bilinen GB yaşayan en eski ağaçlardan biridir. Yaklaşık 200 milyon yıldan fazladır varlığını 

devam ettirmektedir. GB yaprağı Alzheimer hastalığı başta olmak üzere hafıza bozukluklarının,  

baş dönmesi, bacak ağrısı, astım ve bronşitin tedavisinde kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen 

çalışmada, canlı ağırlık ile karaciğer ve böbrek organ ağırlıkları fizyolojik parametreler, lökosit 

hücrelerindeki MN sıklığı ise genetik parametre olarak kullanılmıştır. Deneysel materyal olarak 

ise toplam 36 adet Swiss albino fare kullanılmıştır. Fareler her grupta 6 hayvan olacak şekilde, 

toplam 6 gruba ayrılmıştır. Grup I: Kontrol, Grup II: 50 mg/kg c.a Glifosat, Grup III: 50 mg/kg 

c.a GB, Grup IV: 150 mg/kg c.a GB, Grup V: 50 mg/kg c.a Glifosat + 50 mg/kg c.a GB, Grup 

VI: 50 mg/kg c.a Glifosat + 150 mg/kg c.a GB. Kontrol grubundaki fareler intraperitoneal yolla 

dimetil sülfoksit, uygulama grubundaki fareler ise intraperitoneal yolla Glifosat ve oral yolla 

GB’nın iki farklı dozu ile ardışık 8 gün süresince muamele edilmişlerdir. Sonuçta, Glifosat 



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

266 

uygulamasının canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında azalmaya, lökosit hücrelerinin MN 

sıklığında ise artışa neden olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre gözlenen bu artış ve 

azalışların “One-way ANOVA” ve “Duncan” testlerinin sonuçlarına göre anlamlı (p<0.05) 

olduğu da belirlenmiştir. GB uygulaması ise Glifosat’ın sebep olduğu toksisite de bir 

iyileşmeye neden olarak, canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında tekrar bir artışa, MN sayılarında 

ise tekrar bir azalışa neden olmuştur. Sonuç olarak, tüm Dünya’da tarım alanlarında yaygın 

şekilde kullanılan Glifosat’ın belirli bir doz seviyesine ulaştığında toksisiteye neden olduğu, 

GB yaprak özütünün ise toksisitenin bu etkilerini azaltmada güçlü bir antioksidan olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Glifosat, fizyoloji, MN, lökosit Ginkgo biloba L. 
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KRONİK BENZEN TOKSİSİTESİNE KARŞI ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜTÜNÜN 

KORUYUCU ROLÜ1 

 

Kürşad YAPAR 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Giresun Üniversitesi  

Doç. Dr. Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

Giresun Üniversitesi  

Öğr. Gör. Dr. Ali ACAR 

Giresun Üniversitesi  

ÖZET 

Benzen endüstride kullanılan yaygın bir kimyasal olmasının yanında, benzinin de temel 

bileşenidir. Bu nedenle de, günlük yaşamımızda sıkça maruz kaldığımız kimyasal ajanlardan 

biridir. Bilimsel çalışmalarda, Benzen maruziyetinin aplastik anemi, lösemi ve multiple 

miyeloma’ya neden olduğu rapor edilmiştir. Üzüm çekirdeği ise C ve E vitaminlerinden 

yaklaşık 50 kat daha fazla antioksidan özellik gösteren bir besindir. Hücreyi iç yâda dış kaynaklı 

serbest oksijen radikallerinden korur. Flavonoid ve oligomerik protoantosiyanidin 

maddelerince zengindir. Bu çalışmanın amacı, albino farelerde Benzen’in sebep olduğu 

toksisiteye karşı üzüm çekirdeği özütünün koruyucu rolünü araştırmaktır. Canlı ağırlık ile 

karaciğer ve böbrek ağırlıkları toksisitenin fizyolojik, lökosit hücrelerindeki MN sıklığı ise 

toksisitenin genetik indikatörü olarak kullanılmıştır. Araştırma 36 adet Swiss albino fare 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Fareler her grupta 6 hayvan olacak şekilde, 1 kontrol ve 5 

uygulama olarak toplam 6 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundakiler çeşme suyu, uygulama 

grubundakiler ise 250 mg/kg c.a dozunda Benzen ve 50 mg/kg c.a ile 150 mg/kg c.a dozlarında 

üzüm çekirdeği özütüyle, ardışık 50 gün süresince, oral yolla beslenmişlerdir. Süre sonunda, 

canlı ağırlık ve organ ağırlıkları hassas terazi, MN sıklığı ise MN testi yardımıyla araştırma 

mikroskobu altında belirlenmiştir. Sonuçta, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Benzen 

uygulamasının canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında istatistiksel açıdan önemli (p<0.05) düzeyde 

                                                           
1 Bu çalışma, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından FEN-BAP-

140411-26 kodlu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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azalmaya, lökosit hücrelerinin MN sıklığında ise yine istatistiksel açıdan önemli (p<0.05) 

düzeyde artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Üzüm çekirdeği özütüyle besleme ise Benzenin 

sebep olduğu toksisite de iyileşmeye neden olarak, canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında tekrar 

bir artışa, lökosit hücrelerinin MN sayılarında ise tekrar bir azalmaya neden olmuştur. Sonuç 

olarak, günlük yaşamımızda sıkça maruz kaldığımız Benzen’in belirli bir doz seviyesine 

ulaştığında toksisiteye neden olabileceği, üzüm çekirdeği özütünün ise Benzen gibi toksik 

kimyasalların sebep olduğu toksisitenin etkilerini azaltabileceği belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Benzen, üzüm çekirdeği özütü, canlı ağırlık, organ ağırlığı, MN, 

Swiss albino fare 
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BAZI KANATLILARDA PLEXUS LUMBOSACRALİS ÜZERİNDE 

MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR 

 

Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Sinir sistemi; çoğunlukla çok hücreli organizmalardaki organların ve kasların 

aktivitelerini düzenlemede aktif rol alan en karmaşık bir sistemdir. Bu sistem; merkezi sinir 

sistemi ile periferik sinir sistemi diye ikiye ayrılır.   

Medulla spinalis, ince, uzun ve dar bir şekle sahiptir. Medulla spinalis'in transversal 

kesitinde; ortası gri, çevresi beyaz olan, ''H'' harfine benzeyen bir oluşum görülür. ''H'' harfinin 

kısa ve geniş olan alt kısmı ''cornu ventrale'', uzun ve dar olan üst kısmı ise ''cornu dorsale'' 

olarak tanımlanır. Cornu ventrale’den başlangıç alan motor lif demetlerine ''radix ventralis'', 

cornu dorsale’den çıkan sensitif lif demetlerine ise ''radix dorsalis'' denmektedir. Radix dorsalis 

ile radix ventralis, foramen vertebrale laterale içerisinde birleşir ve spinal siniri meydana getirir. 

Spinal sinir, foramen vertebrale laterale’den çıktığında, ilk önce ''ramus meningeus'' adındaki 

ince bir dalı verir ve sonrasında sempatik lifleri de bünyesine alarak ''ramus dorsalis'' ve ''ramus 

ventralis'' olarak iki dala daha ayrılır. Ramus ventralis'ler aralarında birleşerek ''plexus''ları 

yapar.  Medulla spinalis, canalis vertebralis içerisindeki seyri boyunca 4.-5. lumbal segmentler 

arasında yapmış olduğu kalınlaşmaya ''intumescentia lumbalis'' denir. Bu oluşumdan,  pelvis 

bölgesi ve arka ekstremitelerin innervasyonunu sağlayan ''plexus lumbosacralis'' kapsamındaki 

sinirler başlangıç alır. 

Kanatlılarda plexus lumbalis; üç lumbal spinal sinirlerin ventral kollarının birleşmesiyle 

şekillenir. Bunların ilk ikisi gerçek sinirdir. Sonuncusu ise ''nervus furcalis'' olarak adlandırılır. 

Plexus lumbalis; n. ilioinguinalis, n. iliohypogastricus,  n. obturatorius, n. femoralis, n. gluteus 

cranialis ve n. saphenus, n. cutaneus femoris,  isimli sinirleri verir. 

Kanatlılarda plexus sacralis, genellikle 1-5. sacral spinal sinirlerin ramus ventralis'lerinin 

birleşmesiyle oluşur. Bu dalların sonuncusu  ''nervus bigeminus'' olarak adlandırılır. Plexus 

sacralis; n. gluteus caudalis, n. ischiadicus, n. tibialis,   n. peroneus, rami musculares, n. 

cutaneus femoris caudalis orijin alır. Bu derlemede bazı kanatlıların plexus lumbosacralis’i 

hakkındaki detaylı bilgilerin planlanan çalışmalara kaynak olması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, plexus lumbosacralis, poultry. 
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BALABAN (BOTAURUS STELLARİS) VE EVCİL KAZIN (ANSER DOMESTİCUS) 

NEUROCRANİUM’U ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK 

ARAŞTIRMALAR 

Derviş ÖZDEMİR 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Araştırmada, balaban ve evcil kazı’ın neurocranium kemiklerinin komparativ anatomi 

açıdan detaylı olarak incelenerek, bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlanması 

amaçlandı. Araştırmada cinsiyet farkı gözetmeksizin dörder adet balaban ve evcil kaz 

kullanıldı. Neurocranium’u; os occipitale, os parietale, os frontale, os sphenoidale ve os 

temporale’nin oluşturduğu, memelilerden farklı olarak os interparietale’nın ise bulunmadığı 

tespit edildi. Os ethmoidale ise orbita’nın büyük olması nedeniyle nasal kısma çok yakındı ve 

neurocranium kemikleri kapsamında incelenmedi. Os occipitale; basioccipitale, exoccipitale ve 

supraoccipitale’nin birleşmesinden ibaretti. Foramen magnum, her iki türde de vertical ve 

nuchal bölgedeydi. Condylus occipitalis’in tek olup atlas ile eklem yaptığı gözlendi. Kafatası 

yüzeyine göre oldukça büyük bir delik olan for. magnum’u ve atlas ile eklemleşmeye yarayan 

yarım küre şeklinde küçük ve tek çıkıntıdan ibaret condylus occipitalis’i kapsadığı belirlendi. 

Os parietale’nin hem balaban hem de evcil kazda kafatası tavanının caudolateral kısmını 

oluşturduğu ve dorsal yüzeyinin konveks bir şekle sahip olduğu tespit edildi. Os frontale’nin 

evcil kazda geniş, balabanda ise dar olduğu gözlendi. Os sphenoidale’nin üçgen şeklinde olup  

ossa cranii’nin ventral duvarını teşkil ettiği gözlendi.  Presphenoidale ve basisphenoidale olarak 

iki ayrı bölüm halinde incelendi. Os sphenoidale’nin ön kısmındaki bölümü olan 

presphenoidale; corpus ve iki adet ala orbitalis’ten meydana geldiği görüldü. Basisphenoidale; 

presphenoidale’ye kıyasla daha büyük ve caudal’de yer almaktaydı. Os temporale’nin 

kafatasının her iki tarafında bulunduğu, os oticum ve pars squamosa adlı iki kısım içerdiği 

görüldü. Os oticum’un; memeli hayvanlardaki pars petrosa ve pars tympanica’nın karşılığı 

olarak kabul edildiği, ancak bu türlerde pars tympanica’nın bulunmadığı gözlendi. Os 

temporale’nin porus acusticus externus ve meatus acusticus internus isimli oluşumlara sahip 

olduğu belirlendi. Pars squamosa, cavum cranii’nin lateral duvarını şekillendirmekteydi. 
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Sonuç olarak; balaban ile evcil kaz neurocranium’ları arasında bazı önemli farklılıklara 

sahip olduğu ve bu tür farklılıkların taksonomi alanında kaynak olarak kullanılabileceği 

kanısına varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Balaban, evcil kaz, makroanatomi, neurocranium. 
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ANTİK BUĞDAY TÜRLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI 

 

Tülay ŞENOĞUL 

Yıldız Teknik Üniversitesi  

Prof. Dr. Muhammet ARICI 

Yıldız Teknik Üniversitesi  

ÖZET 

Tahıl, insanoğlunun tarihin başlangıcından bu yana tükettiği ana besin maddesidir [1]. 

Buğday, 120'den fazla ülkede yetiştirilen en eski tahıldır [2]. İnsanların beslenmesinde lider 

konumda olan buğday, bugün dünyada 770 milyon metrik tonun üzerinde üretilmektedir [3].  

Son yıllarda, çeşitli araştırmalar sonucu modern buğdaydan daha sağlıklı beslenme profili 

sunduğu öne sürülen antik buğdaylara karşı ilgi artmaktadır. Son yüzyıl boyunca değişmeden 

kalan türler olarak tanımlanan antik buğdaylar, Bronz ve Neolitik çağlar boyunca insan 

beslenmesinin temel bir bileşeni olarak kabul edilmiştir. Antik buğday türleri, Siyez (Triticum 

monococcum), Emmer (Triticum dicoccum), Horasan (Triticum turgidum ssp. turanicum) ve 

Spelt (Triticum spelta) buğdayıdır [4,5].  

Yaklaşık 10.000 yıl önce Türkiye’nin Karacadağ bölgesinde yetiştirildiği bilinen siyez 

buğdayı (Triticum monococcum) fitokimyasallar, protein ve mineral maddeler bakımından 

oldukça zengin olup, yüksek besleyici özellik göstermektedir [6,7].  Yetiştiriciliği, Bereketli 

Hilal bölgesinde “Neolitik Devrim” sırasında başlayan Emmer buğdayının (Triticum dicoccum) 

diyet lifi içeriği yüksek olup, biyoaktif bileşikler bakımından zengindir [8,9]. Durum buğdayına 

yakın morfolojik özelliklere sahip olan horasan buğdayı (Triticum turgidum ssp. turanicum) 

yüksek protein, yağ, vitamin ve mineral madde içeriği ile önemlidir [10].  Ekmeklik buğdayla 

karşılaştırıldığında, hastalıklara karşı daha dirençli olan Spelt buğdayının (Triticum spelta) ise 

yüksek oranda protein, doymamış yağ asitleri, bakır, demir, çinko, magnezyum, fosfor içerdiği 

bilinmektedir [11,12].  

Bu literatür çalışmasında, antik buğday türlerinin besin değerleri incelenerek modern 

buğday ile karşılaştırılması yapılmış ve insan sağlığına olan faydaları ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara göre, antik buğday türlerinin, lipit ve glisemik profiller gibi 

kardiyo-metabolik hastalıklar ile, enflamatuar ve oksidatif durumlara bağlı çeşitli parametreler 
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üzerinde faydalı etkileri görüldüğü belirtilmiştir [4]. Günümüzde, antik buğday çeşitlerinin 

kronik hastalık riskini azaltma yönünde etkisi araştırılmaya devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antik buğday, beslenme, sağlık 
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AMBALAJ BASKI TEKNOLOJİLERİNDE GRAFİK TASARIMLAMA SÜREÇLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Adem YÜCEL 

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüz bilgi teknolojileri ile birlikte gelişen ve değişen ambalaj tasarımı, grafik tasarım 

üretim süreçleriyle şekillenen bir endüstriye sahiptir. Tasarımın oluşum aşamalarında şüphesiz 

ki masaüstü yayıncılık teknolojilerinin katkısı ve günümüz baskı teknolojilerinin grafik 

tasarıma etkisi büyüktür. Baskı öncesi, baskı aşaması ve baskı sonrası tasarım süreçlerinde 

yapılması ve uygulanması gereken adımlar ve özellikler, tasarımın tüketiciyle buluşması 

noktasında önem arz etmektedir. Özellikle baskı konusunda en hassas aşama olan renk 

uygulaması, tasarımın baskı ile buluşmasında bilinmesi gereken teknolojik bilgi ve 

gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Tasarımcı, ambalaj baskı teknolojileri bağlamında, grafik 

tasarım süreçlerinde öngörü sahibi olmalı ve donanımı ile tasarımı, tasarı aşamasında 

çözümlemelidir. Baskı teknolojilerini tanımak ve grafik tasarım süreçlerinde doğru adımları 

atmak ürünün kalitesini ve tasarımsal gücünü vurgulayarak daha iyi sonuçlar almamızı sağlar. 

Ambalaj sürekliliği olan bir üretim olduğu için belirli aralıklarla üretimi yapılan bir tekrarlama 

serüvenine sahiptir. Baskı sürekliliği, tasarımın baskı teknolojileri ile yeniden üretime geçtiği 

andır ve bu süreklilik önceki ambalaj tasarımı ve renkleriyle uyumlu olmak zorundadır. 

Tasarımın baskı ile buluşmasında bu tekrarın doğru bir şekilde yeniden uygulanmasını 

gerektirmektedir. Ürün raftaki yerini alırken ambalaj kalitesinden ödün vermeden aynı şekilde 

üretilmeli ve aynı canlılığını koruyarak sergilenmelidir. Bu canlılığı ve kaliteyi korumak için 

özel renk kullanımlarına ihtiyaç vardır. Bu noktada tasarımcı, tasarım ve baskı teknolojilerinin 

kullanımı ve süreçlerini iyi takip etmeli ve bilmelidir. Sonuç olarak, tasarımcının baskı 

süreçlerindeki adımları ve detayları çözümlemesi, tasarımın ürüne dönüşmesindeki baskı 

teknolojilerini tanıması, gerekli teknikleri bilerek hareket etmesi önem arz etmektedir. 

 Anahtar Kelimeler : Ambalaj, Baskı Teknolojileri, Grafik Tasarım,  Tasarım Süreçleri 

 

 ABSTRACT 

Today's information technology, along with the evolving and changing packaging design, has 

an industry shaped by the graphic design production processes. Undoubtedly, the contribution 
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of desktop publishing technologies and the impact of today's printing technologies on graphic 

design are great in the stages of design. The steps and features to be made in pre-press, printing 

stage and post-press design processes are important in meeting the design with the consumer. 

Color application, which is the most sensitive step especially in printing, requires the 

technological knowledge and requirements that must be known in the design's meeting with 

printing. In the context of packaging printing technologies, the designer must have a foresight 

in the graphic design processes and analyze the hardware and design with the design phase. 

Getting to know the printing technologies and taking the right steps in the graphic design 

process emphasizes the quality and design power of the product and enables us to get better 

results. Since the packaging is a continuous production, it has a repetition adventure which is 

produced at certain intervals. Print continuity is the moment when design is re-produced by 

printing technologies, and this continuity must be consistent with previous packaging design 

and colors. This requires re-application of the repetition of the design to the repression. The 

product should be produced in the same way without sacrificing the quality of the packaging 

while taking its place in the shelf and should be exhibited while maintaining the same vitality. 

Special color uses are required to maintain this vitality and quality. At this point, the designer 

should be able to follow and know the usage and processes of design and printing technologies. 

As a result, it is important for the designer to analyze the steps and details in the printing 

processes, to recognize the printing technologies in the transformation of the design into 

products, and to act with the necessary techniques. 

Keywords: Packaging, Printing Technologies, Graphic Design, Design Processes 
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN DANS VE MÜZİK DERSİNE 

YÖNELİK MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Eda ANGI  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

ÖZET 

Müzik öğretmeni adaylarının bilişsel, devinişsel ve duyuşsal alanlarda kendilerini geliştirmeleri 

amacını taşıyan Oyun Dans ve Müzik dersi, mesleki müzik eğitimi veren üniversitelerin Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 4. Sınıfın birinci 

döneminde verilmektedir. Teorinin ve uygulamanın harmanlanması gereken Oyun Dans ve 

Müzik dersinde müzik öğretmeni adaylarının; yaratıcılıklarını geliştirerek farklı bir bakış 

açısına sahip olmaları, bireysel yapılan çeşitli etkinlikler ile beden dillerine daha hâkim 

olmaları, bireysel veya gruplar halinde oynanan oyunlar-yapılan bedensel devinimler ve 

sergilenen danslar ile daha sosyal, fikirlerini rahatça ifade eden, daha özgüvenli bir birey 

olmaları sağlanmalıdır. Oyun Dans ve Müzik dersinin, müzik öğretmeni adaylarını ileriki 

meslek hayatlarına hazırlanmasına yönelik önemli derslerden biri olduğu ve öğrencilerin 

alanlarında yetkin, yaratıcı, özgüvenli, donanımlı ve aktif bir müzik öğretmeni olmalarına 

yardımcı olduğu söylenebilir. Bu durumlar göz önüne alındığında; Oyun Dans Müzik dersinin 

öğrencide yarattığı farkındalık düzeylerinin belirlenmesi çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında müzik öğretmeni adaylarının Oyun Dans ve Müzik dersine yönelik 

motivasyonlarının belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  Bu araştırmada Banu 

Özevin tarafından geliştirilen “Oyun, Dans ve Müzik Dersine İlişkin Motivasyon Ölçeği” 

kullanılmıştır. İzin ile alınan bu ölçek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılı ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Oyun Dans ve Müzik dersini almış 60 adet 4. sınıf 

öğrencisine uygulanmıştır. Nicel yöntemle yapılan bu araştırmada merkezi dağılım 

ölçütlerinden olan frekans (f) ve yüzde (%) sistemi ile veriler analiz edilmiştir. Yapılan anket 

sonucunda tablolaştırılarak elde edilen verilerin en yüksek ve en düşük değerleri alınmış, 

yorumlanmış ve çeşitli önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Oyun Dans ve Müzik Dersi, Motivasyon, Özgüven. 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ 

DERSLERİNDE BAŞARI DÜZEYİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR  

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kaynak AKÇAOĞLU 

Kırıkkale Üniversitesi 

ÖZET 

Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda, müziksel işitme eğitimi dersleri öğrencilerin, bireysel 

çalgı derslerini desteklemeleri, iyi bir müziksel işitme ve okuma yeteneği kazanmaları ve bu 

yeteneklerini geliştirmeleri bakımından oldukça önemlidir. Öğrencilerin müzik teorisi ve işitme 

eğitiminde edindikleri kazanımlar, birçok performans gerektiren diğer derslerin (Bireysel Çalgı, 

Piyano, Koro) başarı düzeylerini de etkilemektedir. Müziksel işitme eğitimi dersinin gerekleri 

olan solfej okuma, dikte yazma ve deşifre okuma becerilerinde, çeşitli değişkenlerden dolayı 

öğrencilerin başarı düzeyleri değişiklik göstermektedir. Bu değişkenleri, sebep oldukları 

sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla bu çalışmaya gereksinim duyulmuştur. 

Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın deseni ise mevcut durum çalışmasıdır. 

Araştırmanın evreni, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümleri olarak düşünülmüştür. 

Örneklemi ise Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 

Müzik Bölümü olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada kullanılan örneklem yöntemi, amaçlı 

örneklemin bir çeşidi olan kolay ulaşılabilir durum örneklemidir.  Görüşme, anket ve doküman 

incelemesi nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Dokümanlar incelenirken içerik 

analizi tekniğinden faydalanılmıştır.  İşitme eğitimi dersinde öğretim elemanlarının 

karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşlerin alınması için 2 uzman kişiye yarı yapılandırılmış 

görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen her bir veri içerik analizi 

yöntemiyle çözümlenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları tespit etmek için 35 öğrenciye 

anket uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programıyla çözümlenerek bulgular elde 

edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin işitme dersi başarı düzeylerini 

etkileyen unsurlar arasında “bireysel farklılıklar” ilk sırada yer almaktadır. Güzel sanatlar 

mezunu ile diğer lise gruplarından gelen öğrencilerin bilgi dağarcığı arasındaki fark başarı 

düzeylerini büyük ölçüde etkilemektedir. İkinci sırada  “düzenli teori bilgi tekrarlarının 

yapılmaması” yer almıştır. Üçüncü sıradaysa “derse olan devamsızlıklarının etkisi” ortaya 

çıkmıştır. Sonuçlar doğrultusunda araştırmada sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur. 



 
 

                 

www.karadenizkongresi.org/         ISBN: 978-605-69046-5-3        KONGRE  ÖZET KİTABI 

 
 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

278 

Anahtar Kelimeler : Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Eğitimi, Müziksel İşitme Eğitimi, 

Başarı Düzeyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


