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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL REHBERLİK SERVİSİ İLE İLGİLİ 

DÜŞÜNCE VE DENEYİMLERİ 

Sümbül YALNIZCA YILDIRIM 

Çukurova Üniversitesi, syalnizca@cu.edu.tr 

Özet 

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri (PDR), psikolojik danışmanlar 

tarafından verilen ve öğrencilerin kendilerini, çevrelerini, olanaklarını daha iyi tanımlarını 

sağlayan hizmetlerdir. PDR hizmetleri okuldaki eğitimin temel taşı olan öğretim ve yönetimi 

tamamlar ve işbirliğine dayalı hizmetleri kapsar. Bu hizmetlerden bazıları oryantasyon, bilgi 

verme, öğrenciyi tanıma, psikolojik danışma, konsültasyon ve rehberliktir. PDR hizmetleri, 

tek başına psikolojik danışmanın yürüteceği bir süreç değildir ve tüm okul personelinin 

işbirliğini gerektirmektedir (MEB Psikolojik Danışma ve Rehberlik yönetmeliği, 2001). 

Ancak bu hizmetlerin verilebilmesi için okul psikolojik danışmanın itici bir güç olması 

gerektiği gerçeği de yoksa sayılamaz. Bunun yanında yardım alan pozisyonunda olan 

öğrencilerin okul rehberlik servisini ne kadar ulaşılabilir ve işlevsel bulduğu da verilen 

hizmetlerin amacına ulaşması için önemli bir göstergedir.  

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okul rehberlik servisi ile ilgili düşünce ve 

deneyimleri incelenmektir. Bu amaç doğrultusunda lise öğrenimine devam eden 7’si kız, 3’ü 

erkek 10 katılımcı ile yarı-yapılandırılmış nitel görümeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, 

yazıya dökülmüş ve bu döküm üzerinden içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Araştırma sonucunda katılımcıların tamamının en az bir kere okul rehberlik servisinden 

yardım aldığı belirlenmiştir. Katılımcıların tamamının rehberlik servisinden eğitsel alanla 

ilgili yardım aldığı; yarısından fazlasının da kişisel-sosyal alanla ilgili yardım aldığı 

belirlenmiştir. Katılımcılar eğitsel alanla ilgili olarak; dersler ve notlar, okuldaki bölümler, 

sınav kaygısı, üst eğitim kurumları ve devamsızlık konularında yardım aldıkları 

belirtmişlerdir. Kişisel-sosyal alanla ilgili olarak ise ergenlik, aile, arkadaş ilişkileri ve dikkat 

dağınıklığı konularında yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin yarısından fazlası 

arkadaşları ilgili yaşadıkları sorunların çözümünde rehberlik servisinin arabulucu olmasını 

beklerken, öğrencilerin yarısına yakını çatışmalarda suçlu olanın bulunması ve 

cezalandırılması konusunda da rehberlik servisinden beklentileri olduğunu ifade etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Nitel araştırma, Okul rehberlik servisi, Lise öğrencileri 
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EFFECTIVE MEDICAL GROUND COVER FOR SPLASHED FLUID 

PROBLEM IN THE OPERATING ROOM 

Volkan SAFRAN &  Elif Begüm YILMAZ 

1
Bioengineering, Hacettepe University, Turkey, 

2 
Chemical Engineering, Hacettepe University, Turkey, 

 

Abstract 

Absorption of splashing liquids in operating room is of great importance for the continuity of 

the operation. It is quite common for the patient's blood and other fluids to splash onto the 

operating room surfaces. As the ground remains wet, the operation becomes difficult to 

continue. Considering the amount of splashing fluid, it is necessary to have a mat around the 

operating table that absorbs a large amount of liquid. The top layer of the mat must transfer 

liquid downwards; it must be hydrophilic. The medium layers have to be both hydrophilic and 

hydrophobic properties, the chemical between the layers interacts with the liquids and the 

liquids must be converted into solids. In this way, it is aimed to eliminate negative effects of 

the operation. It is important that the mat must maintain its initial position during the 

operation. Therefore, the bottom layer must be hydrophobic and must not allow any liquid to 

penetrate to the bottom layer, also provides a non-slip feature to maintain the first position of 

the mat during the operation. Because of the high import cost of the product, it is necessary to 

produce a similar product at a much lower cost. 

Keywords: mat, layer, operating room 
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YAŞAM DOYUMUNUN ANNE VE BABADAN ALGILANAN 

DUYGUSAL İSTİSMARA GÖRE İNCELENMESİ 

Sümbül YALNIZCA YILDIRIM & Fulya CENKSEVEN ÖNDER  

1
Çukurova Üniversitesi, syalnizca@cu.edu.tr 

2
Çukurova Üniversitesi, fulyac@gmail.com 

Özet 

Yaşam doyumu, bireyin yaşantısını bilişsel olarak değerlendirerek bundan memnun olmasıdır 

(Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985) ve ergenlik dönemindeki bireyin sağlıklı gelişim 

göstermesi için önemlidir. Anne-babanın davranışları da bu sağlıklı gelişim için kritik önem 

taşımaktadır. Çocuğa bakım veren kişilerin sürekli olarak çocuğa karşı psikolojik açıdan 

yıkıcı etkilere sahip olabilecek davranışlar sergilemesi anlamına gelen (World Health 

Organization [WHO], 1999) duygusal istismarın düzeyinin ergenlerin yaşam doyumunu 

etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada anne ve babasından yüksek ve 

düşük düzeyde duygusal istismar algılayan ergenlerin çevreden, arkadaştan, aileden, benlikten 

ve okuldan algıladıkları yaşam doyumları ve genel yaşam doyumlarını incelemek 

amaçlanmıştır.  

Araştırmada 189’u (%59.4) kız, 129’u (%40.6) erkek toplam 318 ergene ulaşılmıştır. 

Katılımcıların yaşları 14-19 yaş aralığındadır. Katılımcıların yaş ortalaması 16.18, standart 

sapması, 1.06’dır. Çalışmada veri toplamak amacıyla Alantar (1989) tarafından geliştirilen 

“Anne-Baba Genç İlişkiler Ölçeği” ve Huebner (1994) tarafından geliştirilen ve Çivitçi (2007) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çok Boyutlu Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde t-testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda annesinden yüksek düzeyde duygusal istismar algılayan ergenlerin, 

düşük düzeydekilere göre, genel yaşam doyumu ve çevreden, aileden, arkadaşlardan 

algıladıkları yaşam doyumu düzeylerinin, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu 

belirlenmiştir. Benlik ve okuldan algılanan yaşam doyumu düzeylerinde ise anneden algılanan 

duygusal istismara göre anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Babasından yüksek düzeyde 

duygusal istismar algılayan ergenlerin, düşük düzeydekilere göre, genel yaşam doyumlarının 

ve çevreden, aileden, benlikten algıladıkları yaşam doyumlarının istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin okul ve arkadaşlardan algıladıkları doyumun 

ile babalarından algıladıkları duygusal istismar düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

saptanmıştır. 

Bu çalışmanın sonucuna göre ergenlerin yaşamlarının farklı boyutlarından algıladıkları 

doyum, anne ve babalarından algıladıkları duygusal istismar davranışlarına göre 

farklılaşmaktadır. Bu durum, kendini tanımlama ve özerkleşme evresinde olan ergenin 

yaşamında memnun olması için anne ve baba tutumlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: anneden algılanan duygusal istismar, babadan algılanan duygusal istismar, 

ergenler, yaşam doyumu 
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 SINIR KOŞULLARINDA PARAMETRE BULUNAN STURM-

LIOUVILLE DİFERANSİYEL DENKLEMLERİNİN SPEKTRAL 

ANALİZİ 

Kevser KÖKLÜ 

Yıldız Teknik Üniversitesi, ozkoklu@yildiz.edu.tr, kevserkoklu@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmada, sınır koşulları spektral parametre içeren aşağıdaki gibi verilmiş özel düzenli 

Sturm-Liouville problemi incelenmiştir. 

  olmak üzere    Hilbert uzayında tanımlı  

 

ve 

 

sınır koşulları altında  

     (*) 

şeklindeki diferansiyel denklemin özdeğer ve özfonksiyonları araştırılmıştır, burada  ,  

  ( )  ve    bir karmaşık parametredir. 

  Hilbert uzayında göz önüne alınan problemin, kendi kendine eşlenik bir    

operatörü ile temsil edilebildiği ve bu operatörün spektrumunun tamamen ayrık olduğu 

kanıtlanmıştır. Ayrıca,   nın özfonksiyonlarının    uzayında tam bir ortonormal 

sistem şeklini aldığı da gösterilmiştir.    ve    parametrelerinin değişimine bağlı 

olarak yukarıdaki problemin özdeğerleri için asimptotik formüller elde edilmiştir.  ,  

  ve   özel durumu için (*) diferansiyel denklemin özfonksiyonları için bir 

açılım formülü ısı denklemine uygulanmıştır. 
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DERSLİKLERDEKİ BEYAZ YAZI TAHTASININ AYDINLIK DÜZEYİ 

VE PARILTI ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI VE KARŞILAŞTIRMALI 

OLARAK İNCELENMESİ 

Mehmet KAYAKUŞ 

Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, mehmetkayakus@akdeniz.edu.tr 

Özet 

Eğitim kurumları eğitim-öğrenim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı fiziksel yapılardır. 

Öğrencilerin ders süresi boyunca konsantre olmaları, dikkatlerini korumaları ve verimli olarak 

eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri fiziksel dış etkenlere de bağlıdır. Bu etkenlerin 

başında dersliğin sıcaklığı, havalandırması ve aydınlatılması gelmektedir. Aydınlatma 

öğrencilerin görsel performanslarını doğrudan etkilemekte; yetersiz aydınlatma görsel 

performansı düşürmekte böylece öğrencinin derse olan ilgisi ve dikkati azalmaktadır. 

Gereğinden fazla yapılan aydınlatma enerji giderlerini arttırırken aynı zamanda kamaşma ve 

göz yorgunluğuna neden olacağı için öğrencilerin performansını da düşürecektir. Genel 

aydınlatma ölçümlerinde aydınlık düzeyi ve parıltı olmak üzere iki temel büyüklük dikkate 

alınmaktadır. Aydınlık düzeyi, birim yüzeye düşen ışık akısı miktarını gösterirken; parıltı, 

aydınlatma kaynaklarından veya aydınlatılan yüzeyden yansıyıp göze gelen ışık şiddetini 

ifade etmektedir. Derslik aydınlatmalarında fotometrik büyüklüklerden aydınlık düzeyi temel 

alınarak standartlar belirlenmiştir. Bu çalışmada mevcut standartlara ek olarak parıltı değerine 

göre de incelenmiştir. Bu çalışmada örnek derslikteki beyaz yazı tahtasının aydınlık düzeyi ve 

parıltısı, doğal aydınlatma, yapay aydınlatma ve bu iki durumun olmadığı şartlara göre 

incelenmiştir. Fotometrik büyüklüklerin standartlardaki asgari değerleri ve homojen ışık 

dağılımını (düzgünlük faktörü) sağlamaları ölçülmüştür.  Elde edilen sonuçlar grafiksel ve 

görsel olarak sunulmuştur. Beyaz yazı tahtalarının aydınlatma ölçümleri yapılırken parıltının 

önemli olduğu ve standartlarda bu kritere de yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Derslik aydınlatması, Parıltı, Aydınlık düzeyi, Bilişim sistemi  
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TENİS KORTU AYDINLATMASININ  

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ 

Mehmet KAYAKUŞ & İsmail Serkan ÜNCÜ
 

1
 Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, mehmetkayakus@akdeniz.edu.tr 

2
 Doç. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, serkanuncu@isparta.edu.tr 

Özet 

Spor tesislerinde doğal aydınlatmanın yetersiz kaldığı durumlarda sağlıklı ve verimli spor 

yapılabilmesi için yapay aydınlatma kaynaklarına başvurulmaktadır. Yapay aydınlatma 

sistemlerinde ilk kuruluş aşamasında proje kaynaklı hatalar veya zamana bağlı kirlenme, 

yıpranma ve ışıksal etkinlik faktörünün azalması gibi nedenlerden dolayı aydınlatma sorunları 

meydana gelmektedir. Bu hataların tesislerde spor yapma koşullarını olumsuz yönde 

etkilememesi için aydınlatma kaynaklarının kuruluş aşamasında ve periyodik zaman 

aralıklarında test edilmesi önemlidir. Bu çalışmada spor tesislerinden tenis kortlarının 

aydınlatma ölçümleri yapılmaktadır. Tenis kortlarında parıltı ölçümleri donanımsal cihazlarla 

noktasal olarak yapılabilmektedir. Bu da zaman, maliyet ve uzman eleman ihtiyacı 

gerektirmektedir. Bu çalışmayla tenis kortlarının parıltı ölçümü çekilen fotoğrafı üzerinden 

kısa sürede ve maliyetsiz olarak yapılabilmektedir. Bunun için yapay zekâ tekniklerinden 

yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. Tenis kortunda 105 

referans noktası belirlenmiş; bu noktaların parıltı değerleriyle piksel değerleri (R, G, B) 

arasında yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak bir bağıntı oluşturulmuştur. Bu bağıntı tenis 

kortunun fotoğrafı kullanılarak tamamının uygulanabilmekte; böylece tenis kortunun 

tamamının parıltısı hesaplanabilmektedir. Ayrıca bu yazılım kullanılarak tenis kortlarının 

homojen aydınlatma dağılım oranı (düzgünlük faktörü) de belirlenebilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma 1, tenis kortları 2, yapay sinir ağları 3, parıltı 4  
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TÜLÜ AÇIK OCAĞINDAKİ (BİGADİÇ/BALIKESİR) KAYA 

KÜTLELERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ 

Samet BERBER, Yasin YILDIZ, Şener CERYAN & Nurcihan CERYAN 

1
 Corresponding Author,  Araştırma Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi, 

sametberber@balikesir.edu.tr 

2
 Eti Maden İşletmeleri, yasinyildizmhr@gmail.com 

3
 Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi, sceryan@balikesir.edu.tr 

4
 Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, nceryan@balikesir.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Tülü açık 

ocağında yüzeylenen kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri ortaya konulmuştur. İnceleme 

alanında yüzeylenen litolojik birimler, kaya türü, ayrışma durumu ve süreksizlik özellikleri 

dikkate alınarak benzer olan homojen zonlara ayrılmış ve 26 adet jeoteknik birim 

tanımlanmıştır.  Bu jeoteknik birimlerin dayanımı ve  deformasyon özellikleri  Kaya kütle 

puanı (RMR), Q sistemi, Kaya kütle İndeksi (RMi), yamaç duraylılığı olasılık sınıflandırma 

sistemi (SSPC) ve Hoek-Brown yenilme kriteri ile elde edilmiştir. Ayrıca bu  jeoteknik 

birimlerin GSI değerleri, RMR değerleri, Q değeri ve Kaya Kütle İndeksi (RMi) değerleri 

bulunmuş olup bu değerlerin ayrışma durumu ile değişimi incelenmiştir. Ayrıca jeoteknik 

birimlerin yamaç duraylılığı olasılık sınıflandırma sistemi (SSPC) ve Hoek-Brown yenilme 

kriteri ile bulunan tek eksenli basınç dayanımı, deformasyon modülü ve kayma dayanımı 

parametrelerinin karşılaştırması yapılmıştır. Jeoteknik birimlerin deformasyon modülü (Em) 

ayrışmayla birlikte azalmaktadır. RMi ve Q sistemi ile bulunan söz konusu oran ile GSI 

arasında anlamlı bir ilişki yok iken, RMR, SSPC ve Hoek-Brown yenilme kriteri ile bulunan 

oran ile GSI ve ayrışma derecesi arasında anlamlı istatiksel ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkilere 

göre kaya kütlesi tek eksenli basınç dayanımı/Kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımı 

oranının GSI’nin ve ayrışma derecesinin artmasıyla azalmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kaya kütlesi, Dayanım ve Deformasyon özellikleri, Kaya kütle 

sınıflandırması  
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TÜLÜ AÇIK OCAĞINDA (BİGADİÇ/BALIKESİR) YÜZEYLENEN 

KAYA KÜTLELERİNİN KAZILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Samet BERBER, Nurcihan CERYAN & Şener CERYAN 

1
 Corresponding Author,  Araştırma Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi, 

sametberber@balikesir.edu.tr 

2
 Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, nceryan@balikesir.edu.tr 

3
 Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi, sceryan@balikesir.edu.tr 

Özet 

 Eti Maden İşletmelerinin Dünya bor pazarındaki lider konumu da göz önüne alındığında 

kolemanit ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Tülü açık ocağındaki cevher üretim 

faaliyetlerinin ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir şekilde  devam edebilmesi açısından bu 

ocaktaki kaya kütlelerinin kazılabilirliği önemlidir.  Açık işletme madenciliğinde, kayaçların 

kazılabilirlik özelliklerinin yapılacak arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla önceden 

belirlenebilmesi makine kullanımı ve kazı maliyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada Tülü açık ocağındaki kaya kütlelerinde kaya türü, ayrışma durumu ve süreksizlik 

özellikleri dikkate alınarak 26 adet homojen zon (jeoteknik birim) tanımlanmış olup bu 

jeoteknik birimlerin kazılabilirliği araştırılmıştır.  

Son yıllarda kaya kütlesi kazılabilirlik özelliklerinin sınıflama sistemleri yardımıyla 

belirlenebilmesi konusunda yeni yaklaşımlar izlenmektedir. Bu tür yaklaşımların ortak yanı, 

kazılabilirliği etkilediği düşünülen en önemli jeoteknik parametrelerin ağırlıklı puanlama 

sistemiyle değerlendirilerek, kaya kütlesini kazı kolaylığına göre sınıflara ayırmak ve her sınıf 

için uygun olabilecek kazı aracını belirlemektir. Bu çalışmada kazılabilirlik özelliklerini 

ortaya koyabilmek için önerilen bazı grafiksel ve ağırlıklı puanlama yöntemlerinden olan 4 

farklı kazılabilirlik sınıflama sisteminden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 

ayırtlanan jeoteknik birimlerin kendi içlerinde benzer özellikler gösterdikleri ve genellikle 

kazılabilir-sökülebilir-kolay sökülebilir sınıflarında yer aldıkları tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bor,  kaya kütlesi, kazılabilirlik 
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A HIGH-ORDER NUMERICAL METHOD FOR SOLVING BRATU-

TYPE PROBLEMS  

Soner AYDINLIK & Ahmet KIRIS 

Department of Mathematical Engineering, Faculty of Arts and Sciences, Istanbul Technical 

University, 34469, Istanbul, Turkey 

Abstract 

In this study, a useful technique, Chebyshev Finite Difference Method (CFDM) is given for 

solving Bratu-type problems, since the present method is more advantageous for the solution 

of Bratu-type problems than the other methods given in the literature. CFDM is commonly 

implemented in the literature for the solution of second-order initial or boundary value 

problems. Convergence and error analysis of the method are investigated. To confirm the 

applicability and efficiency of the presented method, the numerical solutions of some Bratu-

type problems, which is widely applicable in fuel ignition of the combustion theory and heat 

transfer are given. The numerical results show that CFDM is rather efficient and accurate 

than the many methods given in the literature, without dividing the domain into the sub 

intervals. Besides, the proposed method does not need any modification for different 

boundary conditions.   

Keywords: Chebyshev finite difference method, numerical solution, Bratu-Type equations 
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CHEBYSHEV FINITE DIFFERENCE METHOD TO SOLVE 

FRACTIONAL BRATU-TYPE AND FRACTIONAL NONLINEAR LANE 

EMDEN-TYPE EQUATIONS  

Soner AYDINLIK & Ahmet KIRIS 

Department of Mathematical Engineering, Faculty of Arts and Sciences, Istanbul Technical 

University, 34469, Istanbul, Turkey 

Abstract 

Nonlinear fractional Lane-Emden type equations and fractional Bratu-Type equations which 

describe many physics and astrophysics phenomena are investigated Chebyshev Finite 

Difference Method (CFDM) with the help of fractional derivative in the sense of Caputo. The 

convergence and error analysis of CFDM are also given. To indicate the accuracy and 

efficiency of the present method, fractional forms of some well-known problems have been 

solved. The results are very satisfied and show that the proposed technique is more powerful 

and accurate than many other numerical methods are given in the literature.  

Keywords: Chebyshev finite difference method, Caputo fractional derivative, fractional 

Bratu-Type equation, fractional Lane-Emden equation 
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İNSAN HAKLARI ULUSAL KORUMA MEKANİZMASI OLARAK 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU  

Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR 

Arş. Gör. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 

Hukuk Bilimleri AB.D. gulcanazimlicilingir@yyu.edu.tr 

Özet 

İnsan Hakları genel olarak, insanın insan olma özelliğine bağlı herhangi başka bir şart veya 

nitelendirmeye bağımlı kılınmadan, doğuştan sahip olduğu devredilemez, dokunulamaz, 

vazgeçilemez nitelikteki üstün ahlaki değerlerdir. İnsan haklarının çıkış noktası, “insan 

doğası” ve bu doğanın kaynağında var olan “insan onurudur”. Tüm insanlar, insan olmanın 

gereği olarak, bu haklara ırk, din, dil, cinsiyet, toplumsal ve ulusal aidiyet, siyasi görüş, maddi 

varlık vb. hiçbir farklılık gözetilmeksizin “eşit” olarak sahiptirler. Başka bir ifade ile insan 

hakları evrensel temel hak ve özgürlüklerin bütünü demektir.   İnsan haklarının ortaya çıkışı 

oldukça eski dönemlere denk gelmesine rağmen bu değerlerin korunması ve geliştirilmesine 

ilişkin çalışmalar modern devlet anlayışının yerleşmesi ile başladığı gözlemlenmektedir. 

Tüm insanlığı yakından ilgilendiren bu değerler için çalışmalara ilk olarak uluslararası 

mecrada başlanarak uluslararası sözleşme, tavsiye ve ilke kararlar ile bir takım standartlar 

ortaya konularak oluşturulan mekanizmalar ve bu mekanizmalar aracılığıyla standartların 

korunması ve geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Uluslararası alanda insan haklarının 

korunması ve geliştirilmesi için oluşturulan mekanizmalara ek olarak ulusal mevzuat ve 

kurumlarda da bu yönde çalışma yapma ihtiyacı duyulmuştur. Bu sebeple devletler, 

uluslararası alanda kabul gören insan hakları standartlarının uygulanması ve bu standartların 

daha ileriye taşınması amacı ile ulusal insan hakları kurumları oluşturmaya başlamışlardır. 

Türkiye de başta üye olduğu uluslararası kurum ve örgütlenmelerin insan hakları alanında 

belirlediği standartlara uyum sağlama ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereğinin 

yerine getirilebilmesi amaçları ile kendi ulusal mevzuatını ve bu bağlamda kurumsallaşmasını 

oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, öncelikle insan haklarının önemini vurgulayarak, uluslararası arenada 

bu konuda genel kabul gören ilke ve standartlar kapsamında; insan haklarının korunması ve 

daha da ileriye taşınması amacı ile hayata geçirilen ulusal koruma mekanizması niteliğindeki 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kuruluşu, görevleri, işleyişi, teşkilat yapısı vb. 

yönlerden ele alınarak yapılacak tespitler sonucu eksik veya aksayan konular açısından çözüm 

önerileri geliştirmektir.  

 

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Eşitlik, Uluslararası Hukuk. 

  

  

mailto:gulcanazimlicilingir@yyu.edu.tr


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  

22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 

12 

 

HUMAN RIGHTS AS NATIONAL PROTECTION MECHANISM 

TURKEY HUMAN RIGHTS AND EQUALITY AUTHORITY 

Abstract 

Human Rights are in general superior moral values that are inherently inalienable, inviolable, 

indispensable, without being bound to any other condition or character, depending on the 

human being's character. The starting point of human rights is “human nature” and “human 

dignity ında at the source of this nature. All human beings, as a requirement of being human, 

are entitled to these rights by race, religion, language, gender, social and national belonging, 

political opinion, material existence and so on. they are “equal. without any distinction. In 

other words, human rights are the totality of universal fundamental rights and freedoms. 

Although the emergence of human rights coincided with the old times, it is observed that the 

studies on the protection and development of these values started with the establishment of 

modern state understanding. 

For these values, which are of great interest to all humanity, studies were started in the 

international arena for the first time, and international standards, contracts and 

recommendations were introduced and a number of standards were created and mechanisms 

were developed to protect and improve standards. In addition to the mechanisms established 

for the protection and promotion of human rights in the international arena, national 

legislation and institutions also needed to do so. For this reason, states have started to form 

national human rights institutions with the aim of implementing and improving internationally 

accepted human rights standards. To be able to aim instead of Turkey as well as members 

especially international institutions and organizations of adapting to the standards set in the 

field of human rights and the parties that the requirements of international conventions 

constitute their national legislation and its institutionalization in this context. 

The aim of this study is to emphasize the importance of human rights firstly and within the 

scope of accepted principles and standards in the international arena; establishment of the 

protection of human rights in Turkey and Human Rights with the aim of moving forward on 

the nature of national protection mechanism implemented and the Equality Authority, duties, 

functions, organizational structure and so on. The aim of this course is to develop solutions in 

terms of incomplete or disruptive issues. 

 

Key Words: Human Rights, Equality, International Law Page. 
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NUMERICAL ANALYSIS OF HEADER RELATED FLOW 

MALDISTRIBUTIONS ON MICRO CHANNEL HEAT EXCHANGERS 

USING ANISOTROPIC POROUS MEDIA APPROXIMATION 

Ali ELMALI & M. Fazıl SERİNCAN 

1
 Makine Mühendisliği Yüksek lisans Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi, 

alielmali.ist@gmail.com 

2
 Doç. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, mfserincan@gtu.edu.tr 

Abstract 

Microchannel heat exchangers have been used extensively in applications where high heat 

rejection rates are needed in restricted places. Providing a uniform flow distribution at the 

inlet of the microchannels plays a crucial role in the efficiency of the heat exchanger. Uneven 

flow distribution across the microchannels is one of the main concerns leading to uneven heat 

transfer across the surfaces. In this paper, the effects of header related flow maldistribution at 

the air side of the heat exchanger have been investigated via computational fluid dynamics 

(CFD). To reduce computation time, microchannel domain is modelled as porous domain. 

Porous model approach is validated and its limits are specified for different channel 

geometries. Fluid flow and the heat transfer across the microchannel is investigated using 

this approach. Based on the model results, some design guidelines for the header and channel 

inlet cross-sections are recommended.   

Keywords: maldistribution, microchannel, heat exchanger, porosity 

 

Özet 

Mikrokanallı ısı değiştiricileri özellikle kısıtlı alanlarda yüksek ısı transfer oranlarının 

istendiği yerlerde geniş kullanım alanına sahiptir. Isı değiştiricilerinin giriş kısımlarındaki eş 

dağılımlı akış sağlamak değiştiricinin verimliliğinde olduça önemli bir rol almaktadır. Mikro 

kanallar boyunca ısı transferinin sağlıklı olmaması durumunda göz atılması gereken ilk nokta 

kanallardaki akış düzensizlikleri olmaktadır. Bu makalede ısı değiştiricisi girişindeki başlık 

kaynaklı akış düzensizliklerin hesaplamalı akışkanlar mekaniği (HAD) ile incelemesi 

yapılmıştır. Basitlik ve hesaplama zamanını kısaltmak amacıyla mikrokanal sinterlenmiş 

poroz TI64 malzeme olarak tanımlanmıştır. Farklı kanal geometrileri için poroz model 

yaklaşımının doğrulaması yapılmış ve kullanılabilirlik limitleri belirlenmiştir. Ayrıca akışkan 

akışı ve mikro kanal boyunca ısı transferi ve akışkan hızı bu metod kullanılarak incelenmiştir. 

Alınan model sonuçlara dayanarak başlıklar için tasarım önerileri sunulmuştur 

Anahtar Kelimeler: HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği), poroz, mikro kanal,  
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DESIGN, FABRICATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION OF A 

DOUBLE SIDED HYDROFORMING PRESS 

ÇİFT TARAFLI HİDROŞEKİLLENDİRME PRESİNİN TASARIMI, İMALATI VE 

DOĞRULAMA DENEYLERİ 

Mustafa Kemal URMAMEN, Hüseyin Selçuk HALKACI, Osman ÖZTÜRK 

1
 Corresponding Author, Mechanical Engineer, Gökmenler Agricultural Machinery, 

mustafakemalurmamen@gmail.com 

2
 Professor, Konya Technical University, halkaci@ktun.edu.tr 

3
 Research Assistant, Konya Technical University, osmanozturk@ktun.edu.tr 

Abstract 

In this study, modification of the hydro-mechanical deep drawing press which is used in 

hydro-forming process that is one of the advanced sheet metal forming methods is performed. 

Press is redesigned in order to obtain double sided pressure, while hydro-forming press is 

conventionally based on a trapped sheet metal between blank holder and die with a certain 

clamping force. During forming process, one side of the sheet is exposed to liquid pressure 

and other side is exposed to moving stamp. Process is controlled by three axis hydraulic 

numerical control system where parameters are internal liquid pressure, stamp position and 

blank holder force at the initial state. After modification is performed, back pressure which 

enters the system from moving stamp side is added as fourth axis. Dies and sealing 

components are designed for 75 MPa and 50 MPa, for internal pressure and back pressure 

respectively. While sealing of the internal pressure is obtained in previous designs, sealing 

between moving components (stamp and die) is achieved for the first time in this 

hydro-forming press. Planarity is maintained in order to avoid the undesired effects of 

deviated concentricity of sheet. Finally, experiments that determine the performance of the 

hydraulic coupling, sealing parts and control system are performed. A sample workpiece is 

formed successfully. 

Keywords: Sheet metal forming, hydro-forming, hydraulic numerical control, sealing, 

performance experiment 

 

Özet 

Bu çalışmada ileri sac metal şekillendirme yöntemlerinden biri olan hidro-şekillendirme 

prosesinde kullanılan hidro-mekanik derin çekme presinin, çift taraflı hidro-şekillendirme 

yapabilecek şekilde modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Geleneksel olarak kalıp ve baskı 

plakası arasında belirli bir kapama kuvveti ile tutulan sacın bir taraftan sıvı basıncı, diğer 

taraftan ıstampa hareketi ile şekilledirilmesine dayanan hidro-şekillendirme prosesi çift 

taraflı basınç sağlayacak şekilde tasarım değişikliğine uğramıştır. Presin ilk halinde hidrolik 

sayısal kontrol sistemi ile sıvı basıncı, ıstampa konumu ve baskı plakası kuvveti üç eksenli 

olarak kontrol edilmektedir. Modifikasyon sonrası dördüncü eksen olarak ıstampanın olduğu 

taraftan gelen destek basıncı kontrol sistemine eklenmiştir. Kullanılan kalıplar iç basınç ve 
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destek basıncının sırasıyla 75 MPa ve 50 MPa değerlerinde sızdırmazlığı sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. İç basınç bölgesinde sızdırmazlık daha önce de sağlanmış olmakla birlikte, 

destek basıncı bölgesinde ilk kez hareketli bileşenler (ıstampa ve kalıp) arasında sızdırmazlık 

sağlanmıştır. Kalıpların kapanması sırasında sacın eşmerkezliliğin bozulmasını önlemek için 

düzlemsellik sağlanmıştır. Modifikasyon sonrası hidrolik bağlantıların, sızdırmazlık 

elemanlarının ve kontrol sisteminin performansını belirleyen deneyler yapılmıştır. Örnek bir 

iş parçası başarıyla şekillendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sac şekillendirme, hidro-şekillendirme, kalıp tasarımı, performans 

deneyi. 
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GENDER DIMENSION OF FINANCIAL INCLUSION IN TURKEY 

Ekin Ayşe ÖZŞUCA 

Assist. Prof., Çankaya University, aozsuca@cankaya.edu.tr 

Abstract 

The most recent Global Findex data displays the extent to which Turkey tend to be 

characterized by a considerably high degree of gender gap in financial inclusion when 

compared to many developing countries. Indeed, Turkey’s gender disparity in financial access 

is remarkably high relative to world average and one of the highest among the developing 

countries. More specifically, gender gap in account ownership, measured as 29 percent in 

2017, is almost three times as large as the developing countries’ average of 9 percentage 

points. Against this backdrop, this paper elaborates the gender dimension of financial 

inclusion in Turkey by examining the impact of individual characteristics (i.e. age, education, 

income) underlying gender differences in account ownership. Probit analysis shows there are 

differences between females and males in terms of defining characteristics regarding account 

usage.  
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BOVINE HYDROXYAPATITE-ALPHA LITHIUM ALUMINATE 

COMPOSTES 

SIĞIR HİDROKSİAPATİT-ALFA LİTYUM ALÜMİNAT KOMPOZİTLERİ 

Süleyman Serdar PAZARLIOĞLU, Seda ATAŞ & Serdar SALMAN 

1
 Dr. Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, spazarlioglu@marmara.edu.tr 

2
 Arş. Gör., Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu, satas@dho.edu.tr 

3
 Prof. Dr, Milli Savunma Üniversitesi, ssalman@msu.edu.tr 

Abstract 

This study is related to the bovine hydroxyapatite (BHA)-alpha lithium aluminate (α-LiAlO2) 

composites. BHA without α-LiAlO2 reached to density of 2.86 gr/cm
3
, hardness of 4.19 GPa 

and compressive strength of 115.75 MPa, when it was sintered at 1300 
o
C. The compressive 

strength of 115.75 MPa for BHA increased to 218.33 MPa when it was doped by 5wt% α-

LiAlO2 after sintering at 1200 
o
C.    

Keywords: Bovine hydroxyapatite, alpha lithium aluminate, sintering  

 

Özet 

Bu çalışma sığır hidroksiapatit (BHA)-alfa lityum alüminat (α-LiAlO2) kompozitleri ile 

ilgilidir. Baryum zirkonat ilavesiz BHA, 1300 °C' de sinterlendiğinde 2.86 gr/cm
3
‘ lük 

yoğunluğa, 4.19 GPa sertliğe ve 115.75 MPa basma mukavemetine ulaşmıştır. BHA‘ nın 

115.75 MPa’ lık basma dayanımı 1200 
o
C’ de sinterlenmesi sonrası ağırlıkça %5 oranında α-

LiAlO2 ilavesi ile 218.33 MPa’ ya yükselmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Sığır hidroksiapatit, alfa lityum alüminat, sinterleme 
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BOVINE HYDROXYAPATITE-ALPHA LITHIUM ALUMINATE 

COMPOSTES 

SIĞIR HİDROKSİAPATİT-ALFA LİTYUM ALÜMİNAT KOMPOZİTLERİ 

Süleyman Serdar PAZARLIOĞLU, Seda ATAŞ & Serdar SALMAN 

1
 Dr. Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, spazarlioglu@marmara.edu.tr 

2
 Arş. Gör., Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu, satas@dho.edu.tr 

3
 Prof. Dr, Milli Savunma Üniversitesi, ssalman@msu.edu.tr 

Abstract 

This study is related to the bovine hydroxyapatite (BHA)-alpha lithium aluminate (α-LiAlO2) 

composites. BHA without α-LiAlO2 reached to density of 2.86 gr/cm
3
, hardness of 4.19 GPa 

and compressive strength of 115.75 MPa, when it was sintered at 1300 
o
C. The compressive 

strength of 115.75 MPa for BHA increased to 218.33 MPa when it was doped by 5wt% α-

LiAlO2 after sintering at 1200 
o
C.    

Keywords: Bovine hydroxyapatite, alpha lithium aluminate, sintering  

 

Özet 

Bu çalışma sığır hidroksiapatit (BHA)-alfa lityum alüminat (α-LiAlO2) kompozitleri ile 

ilgilidir. Baryum zirkonat ilavesiz BHA, 1300 °C' de sinterlendiğinde 2.86 gr/cm
3
‘ lük 

yoğunluğa, 4.19 GPa sertliğe ve 115.75 MPa basma mukavemetine ulaşmıştır. BHA‘ nın 

115.75 MPa’ lık basma dayanımı 1200 
o
C’ de sinterlenmesi sonrası ağırlıkça %5 oranında α-

LiAlO2 ilavesi ile 218.33 MPa’ ya yükselmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Sığır hidroksiapatit, alfa lityum alüminat, sinterleme 
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EFFECTS OF AUSTEMPERING PARAMETERS ON THE 

MECHANICAL AND DUCTILITY OF DUCTILE IRON 

Fadi HAMMAMI  

Dokuz Eylül Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, f_steiner@live.co.uk 

Abstract  

In this research, influences of austempering parameters (time and temperature) on the 

mechanical properties and microstructure of ductile iron have been studied. The investigation 

was applied on a set of tensile samples and Charpy samples which were provided from 

Dikkan Döküm A.Ş. company. The material of samples was GGG40 which a grade of ductile 

iron according to German standard. The samples were divided into 10 groups upon 

austempering temperatures and time so that austempering process was applied on 9 groups 

and one group was stayed as-cast for comparing the results. All samples of 9 groups were 

heated to 900 
o
C for 2.5 hours. This stage was followed by cooling process to 300, 375 and 

450 
o
C using salt bath contained a mixture of (%45 KNO3 + %55 NaNO3) so that every 3 

groups were cooled to a temperature. Every group in temperature was held in salt bath for 1, 2 

and 3 hours. Then, they were cooled to room temperature by air. 

Mechanical properties of samples were evaluated by using tensile, impact and hardness tests. 

The microstructures of samples were obtained by using optical microscope. This test gave 

ability to predict to reasons of mechanical behavior which are affected by the phases, graphite 

content and shape. 

It was observed that austempering process enhanced the mechanical properties of samples 

considerably but harmed the elongation. Tensile and yield strength decrease with the increase 

in austempering temperature. The highest elognation is obtained at 375 oC. Impact energy at 

this temperature is also higher than those of the other temperatures. When the holding time of 

every austempering temperature is exceeded 2 hours, the nodul size and graphite content 

increase. 

 

Keywords: austempering, ductile iron, GGG 40 
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YEREL ÜRÜN YETİŞTİRME VE TARIMDA ÇEŞİTLİLİĞİN, KATMA 

DEĞERİN VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ 

Olgun Irmak ÇETİN 

Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi/Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 

olgun.cetin@hotmail.com 

Özet 

Sözleşme Numarası: C02/S/S/01817 

Proje Adı: Yerel Ürün Yetiştirme ve Tarımda Çeşitliliğin, Katma Değerin ve Verimliliğin 
Artırılması Projesi 

Faydalanıcı: Mehmet Kaya 

Yasal Durumu: Çiftçiler 

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 03.09.2018 (9 Ay) 

Proje Özeti 

Başvuru sahibi, Mehmet KAYA Edirne ili, İpsala ilçesi, Korucu köyünde yaşamakta ve 

tarımsal faaliyette bulunmaktadır. Başvuru sahibinin 2017 ÇKS kaydına göre 179 dekar 

alanda (130 dekar da kendisinin) çeltik, ayçiçeği ve buğday yetiştirmektedir. Proje ile makine 

ekipman (römork, ekim makinesi, gübre serpme makinesi, ekim makinesi, pulluk, helezon, 

lazerli tesviye, ilaçlama makinesi, merdane, çizel) talep etmektedir. Uygulama yeri hat 

üzerinde Edirne-İpsala- Korucuköy ve Kapucu Köyünde bulunmaktadır. 

Sözleşme Bütçesi: 114.972,00 TL 

Sözleşme Hibe Tutarı: 109.223,40 TL 

Uygulama Yeri: Edirne-İpsala-Kapucu, Edirne-İpsala-Korucuköy 

İli ve İlçesi: Edirne İpsala 

İletişim Kişisi: Mehmet Kaya 

Adres: Korucu Köyü No:173 İpsala / Edirne 

Eposta Adresi: olgun.cetin@hotmail.com 

Proje Koordinatörü Adı: Olgun Irmak ÇETİN 

Yetkili Kişi Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 

Yetkili Kişi Telefon: 0507 459 0555 

Yetkili Kişi T.C. Kimlik No: 69796182536 

Pnömatik Ekim Makinesi 17.500,00 TL 

Gübre Serpme Makinesi 15.000,00 TL 

Helezon 5.000,00 TL 

Lazerli Tesviye 53.000,00 TL 

Metal Etiket 500,00 TL 

Römork 23.400,00 TL 

Toplam Proje Bütçesi 114.972,00 TL. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Çiftlik Projesi, TANAP Projesi 
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SYNTHESIZING UV CURABLE SILICON ACRYLATE RESINS FOR 

SLA TYPE 3D PRINTERS AND CHARACTERIZATION OF 

MECHANICAL, THERMAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES   

Emrah UYSAL, Mustafa ÇAKIR, Bülent EKİCİ 

Abstract 

This study includes synthesizing of silicon acrylate resin and characterization of SLA printed 

samples which are prepared for different rate of weights of silicon acrylate/epoxy acrylate.  

First of all, acrylate functional PDMS is synthesized by reaction of hydroxyl-terminated 

polydimethylsiloxane with acrylate functional structure. Different rate of weights as 10%, 

20%, 40%, 60%, and 80% for acrylate functional PDMS are added into epoxy acrylate 

resins. In addition pure (100%) acrylate functional PDMS samples are printed. Mechanical 

properties of SLA printed samples are characterized by tensile and hardness tests. The glassy 

transition temperature of the samples is tested by DSC. Fracture surfaces of specimens are 

investigated by SEM and density characterization is performed. The structure of the 

synthesized silicone acrylate resin is illuminated by FT-IR analysis.  

Keywords: Acrylate functional PDMS, Epoxy acrylate, SLA 3d printing      
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DEGRADATION OF ANIONIC DYE USING CTAB DOPED FLY ASH-

BASED GEOPOLYMER 

Özkan AÇIŞLI 

Department of Petroleum and Natural Gas Engineering, Oltu Earth Sciences Faculty, Atatürk 

University, Erzurum, Turkey, ozkan.acisli@atauni.edu.tr 

Abstract 

At first, geopolymer was synthesized using fly ash in this study. Subsequently,  cetyl 

trimethyl ammonium bromide (CTAB) in various ratios such as % 1,% 2,% 3,% 4  was doped 

to the fly ash-based geopolymer. Therefore, the charge of the surface was loaded positively. 

The prepared geopolymer was characterized using various analytical techniques such as XRD, 

FTIR. The analytical techniques supported that this synthesis was successful. According to 

BET analysis results, the surface area of the fly ash was 6.090 m2/g while the surface area of 

synthesized geopolymer was found to be 47,380 m2/g.  

The obtained CTAB doped fly ash-based geopolymer was used to as an adsorbent for the 

removal of Acid Blue 185 (AB185) dye from aqueous solutions. The removal efficiency of 

AB185 was examined at 20°C and natural pH, and studied as a function of adsorbent amount 

(0.5–3.0 g/L), initial dye concentration (10–50 mg/L) and comparison of the adsorbent. The 

removal efficiency of AB 185 was found to be 14.36 % using fly ash, 0.29 % using 

geopolymer and 77.82 % using % 4 CTAB-Geo for the dosage of 2.0 g/L. According to the 

experimental results, the removal efficiency increased to 89.20 % when the initial dye 

concentration was 50 mg / L, and the removal efficiency increased to 98.20 % when the initial 

dye concentration was 10 mg / L. As can be seen, the removal efficiency decreased with the 

increasing initial dye concentration. The adsorption equilibrium time was found to be 40 

minutes. When the adsorbent dosage was increased from 0.5 g to 2.0 g, the removal efficiency 

of dye raised from 33.90 to 79.25. However, a further increase in the adsorbent dosage 

resulted in a substantial reduction, down to 68.37% for 3.0 g/L. Besides, the optimum 

adsorbent dosage was determined as 2.00 g/L.  

Overall results have shown that the prepared CTAB doped fly ash-based geopolymer proved 

favorable results as an adsorbent for the removal of AB185 dye from aqueous solutions.  
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REGÜLATÖR DEVLET 

Özgür AYDIN 

Doktor Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

ozguraydin@akdeniz.edu.tr 

Özet 

Devlet regülasyonları veya regülatör devlet kavramı zaman karşısında sürekli değişime 

uğrayan koşulların ya da artan farkındalığın neticesi olarak bazı fikir akımlarındaki esnemeyi 

ve değişmeyi kabullenme kavramı gibi görünmektedir. Keza zamanı anlamlandırdığımız 

takvimlerden tutun da insanlara verilmesi gereken isimlere kadar hayatımız boyunca 

doğruluğuna veya yanlışlığına karar verdiğimiz eylemlerin tamamı hakkında kurallar koyma 

yetkisini kullanan devletin(Uygun, 201: 1.) regülasyon yetkisinin yeniliğinden bahsetmek 

mümkün değildir. Regülatör devlet, iktisadi regülasyon, sosyal regülasyon ve regülasyon 

hukuku gibi devletin birincil olarak ekonomik piyasa ikincil olarak diğer alanlar karşısındaki 

konumuna ilişkin irdelemelerde ortaya çıkan kavramlar, Batı düşün dünyasının fiktifleştirdiği 

ve daha sonradan iktisat bilimcilerin Türkiye’de akademik literatüre dahil ettiği regülasyon 

kavramından türetilmiştir.(Ayanoğlu, 2007: 40.) Bu hali ile regülatör devlet; iktisattan 

sosyolojiye, siyaset biliminden hukuka hatta antropolojiye kadar birçok bilim dalının 

araştırma kapsamında ortak noktaya yerleşerek geniş bir alanda sirayetini 

göstermektedir.(Sarısoy, 2010: 279.) Devletin iktisadi, sosyal ve kültürel ilişkilerin 

tamamında düzenleme yetkisini elinde tutma arzusu; varlığının esasını teşkil eden kamu 

düzenini sağlama görevini yerine getirirken izlemek istediği yöntemlerin doğal sonucudur. Bu 

bildiride; hem liberal devlet hem de sosyal devlet anlayışında görülen devlet 

regülasyonlarının mahiyeti analiz edilecektir.  

 

REGULATOR STATE 

Abstract 

The concept of state regulation or regulator state seems to be a concept of accepting the 

stretch and change in some currents as a result of the ever-changing conditions or increasing 

awareness over time. Likewise, it is not possible to talk about the novelty of the regulatory 

authority of the state(Uygun, 201: 1.), which uses the authority to make rules about all 

actions that we decide to be correct or inaccurate throughout our lives, from the calendars 

that make time meaning to the names that should be given to people. Regulator state 

economic regulation, social regulation and regulatory law as the state's primary economic 

market secondary to other areas examined engagements emerging concepts related to the 
opposite position, which Western thought world and later Turkey of the economists is derived 

from the concept of regulation that included academic literature.(Ayanoglu, 2007: 40.) In this 

state, the regulator state; it shows the widespread penetration of many disciplines ranging 

from economics to sociology, from political science to law and even to anthropology (Sarısoy, 

2010: 279.). It is the natural result of the methods that it wants to follow while fulfilling its 

duty of providing public order which constitutes the basis of its existence. In this declaration; 

the nature of the state regulations seen in both the liberal state and the social state 

understanding will be analyzed. 
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TANIK KORUMA TEDBİRLERİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI 

ARASINDA HUKUKİ DENGE  

Özgür AYDIN 

Doktor Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

ozguraydin@akdeniz.edu.tr 

Özet 

Hukukun en eski ve vazgeçilmez ispat araçlarından birisi hiç kuşkusuz tanıklıktır. Tanık, 

herhangi bir hukuki uyuşmazlığa ilişkin bilgi ve görgüsüne başvurulan, muhakeme konusu 

suça ilişkin beş duyu organı ile edindiği bilgileri yargılamanın taraflarına aktaran gerçek 

kişidir. Öte yandan yargılamaya ihtiyaç duyulduğu günden bu tarafa ifadesine başvurulabilen 

tanık, doğası gereği tahrifata uğratılması en muhtemel delillerden birisidir. İnsanın kendi 

ihtiyaçlarını karşılamada yaşayabileceği zorluklardan kaynaklanabilecek düşkünlüğü ya da 

herhangi bir baskıya maruz kalabilme durumu dikkate alındığında, tanık delilinin son derece 

kırılgan olduğu ortadadır. Bu derece kırılgan ve yanıltıcı olabilme ihtimalini barındıran bir 

delilin korunması, hukuki güvenliğin bir koşulu olarak değerlendirilebilir. Keza tanıkların 

korunması, ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle kendilerinin veya belli yakınlarının 

hayatı, beden bütünlüğü veya malvarlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve 

korunmalarında da zorunluluk olan kişilerin korunmasını içermektedir. Ancak tanığın 

korunması için alınan tedbirler ile yargılamanın adil bir şekilde sürdürülmesi arasında 

hassas bir denge bulunmaktadır. Eğer tanığın korunması kaygısıyla alınan tedbirler adil 

yargılanma hakkını ihlal ederse, muhakeme sürecinin asıl unsuru ortadan kaldırılmış olur. 

Bildiride, tanığın korunması için alınan tedbir ve bu tedbirlerin adil yargılanma hakkına ne 

şekilde etki ettiğini incelenmektedir.         

 

LEGAL BALANCE BETWEEN WITNESS PROTECTION MEASURES AND THE 

RIGHT TO FAIR TRIAL 

Abstract 

One of the oldest and indispensable means of proof of law is undoubtedly testimony. The 

witness is a natural person who is referred to the information and experience of any legal 

dispute and transfers the information he has obtained with the five sensory organs to the 

parties to the proceedings. On the other hand, the witness whose testimony can be consulted 

since the day when the trial was needed is one of the most likely evidences to be tampered 

with by nature. Given the indiscretion or the possibility of being subjected to any pressure due 

to the difficulties one may have in meeting his or her needs, it is clear that the witness 

evidence is extremely fragile. The protection of evidence that may be so fragile and 

misleading may be considered a condition of legal security. Likewise, the protection of 

witnesses includes the protection of persons whose life, body integrity or assets are in grave 

and serious danger and that they are obliged to protect because of their duty to testify in 

criminal proceedings. However, there is a delicate balance between the measures taken to 

protect the witness and the fair conduct of the trial. If the measures taken with the concern of 

protecting the witness violate the right to a fair trial, the essential element of the judicial 

process is removed. The declaration examines the measures taken to protect the witness and 

how these measures affect the right to a fair trial. 
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“TAŞRADA OKULUM TANAP BENİM DOSTUM” PROJESİ 

Aysun ATAGAN ÇETİN 

Aysun ATAGAN ÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi/Keşan Yusuf Çapraz 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, aatagancetin@trakya.edu.tr 

 

Özet 

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda etkili ve 

başarılı eğitim öğretim çalışmalarına sürdürülebilirlik kazandırılması ve öğrencilerin sosyal 

faaliyetlerine destek olunması için çeşitli ekipman ve teçhizata ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

bağlamda hazırlanan Proje ile, binası ve sınıfları hayırseverler tarafından temin edilerek 

düzenlenen yüksekokula, ihtiyaçlar dahilinde bir bilgisayar laboratuvarı ve çeşitli teknik 

ekipmanların kazandırılması amaçlanmaktadır. Sosyal ve çevresel yatırım programları 

projeleri kapsamında hazırlanarak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ne (TANAP) 

sunulan projenin bütçesi 182.769 TL’dir. Sosyal faydayı ön planda tutan proje, TANAP 

tarafından kabul edilmiş olup, halen uygulama aşamasındadır.  

Anahtar Kelimeler: TANAP, Proje, Yüksekokul 
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THE EFFECT OF SCAPULAR PROPRIOSEPTIVE 

NEUROMUSCULAR FASILITATION TECHNIQUES ON PAIN AND 

FUNCTIONALITY IN SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME 

SUBAKROMİYAL İMPİNGEMENT SENDROMUNDA SKAPULAR 

PROPRİOSEPTİF NÖROMUSKULER FASİLİTASYON TEKNİKLERİNİN AĞRI 

VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ 

Tuğba AKGÜLLER, Yıldız ANALAY AKBABA & Hanifegül TAŞKIRAN
 
 

1
 Yüksek lisans öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, tugbaakguller@gmail.com 

2
 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, yildizanalay@yahoo.com 

3
 Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi, hanifegultaskiran@aydin.edu.tr 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of scapular proprioceptive 

neuromuscular facilitation techniques in addition to exercise therapy in patients with 

subacromial impingement syndrome (SIS) on pain, range of motion (ROM), functionality, 

scapular dyskinesis, pressure pain threshold (PPT),  trigger point, anxiety and depression.  

Thirty-two patients were included in the study. The patients were randomly divided into two 

groups. The control group received an exercise program of 12 sessions. In addition to same 

exercise program, scapular PNF techniques were applied to the PNF group. Patients were 

evaluated before and after 6 weeks of treatment; Visual Analogue Scale (VAS) for pain, 

digital goniometer for range of motion (ROM), The Disabilities of Arm, Shoulder and Hand 

(DASH) for functional status, lateral scapular slide test (LSST) for scapular dyskinesis, 

algometer for PPT, Travell and Simons criteria for trigger point and Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) for anxiety and depression. 

After treatment, there was a statistically significant improvement in VAS, ROM, DASH score, 

subparameters of LSST, PPT values and the number of trigger points of some muscles and 

subparameters of HADS in both groups (p <0.05). There was a statistically significant 

difference in DASH score, internal rotation ROM, PPT values and the number of active 

trigger points of some muscles and some subparameters of LSST in PNF group compared to 

exercise group. 

As a result of this study, additional scapular PNF techniques to exercises were found to be 

more effective on PPT, functionality and scapular dyskinesis than exercise alone. 

Keywords: Subacromial impingement syndrome, scapular PNF, scapular Treatment 
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THE EFFECTIVENESS OF ISCHEMIC COMPRESSION AND 

INSTRUMENT ASSISTED SOFT TISSUE MOBILIZATION IN 

TRIGGER POINT TREATMENT IN PATIENTS WITH ROTATOR 

CUFF TEAR 

ROTATOR MANŞET YIRTIĞI OLAN HASTALARDA TETİK NOKTA 

TEDAVİSİNDE İSKEMİK KOMPRESYON VE ENSTRUMAN DESTEKLİ 

YUMUŞAK DOKU MOBİLİZASYONUNUN ETKİNLİĞİ 

Büşra AKSAN, Yıldız Analay AKBABA & Hanifegül TAŞKIRAN
 
 

1
Yüksek lisans öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, fztbusraaksan@gmail.com 

2
 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, yildizanalay@yahoo.com 

3
 Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi, hanifegultaskiran@aydin.edu.tr 

Abstract 

The aim of this study was to compare the efficacy of ischemic compression and instrument-

assisted soft tissue mobilization (EDYDM) in the treatment of trigger points in patients with 

Rotator cuff (RM) tear. 

Forty-one patients with at least 3 active trigger points in the shoulder circle muscles were 

included in the study. The patients were randomly divided into two groups. For the detected 

TNs, one group received ischemic compression technique and the other group received 

EDYDM technique. Both groups received a common exercise program twice a week for 6 

weeks. Patients were evaluated before and after 6 weeks of treatment; Travell and Simons 

criteria for TNs, VAS for pain, universal goniometer for EHA, digital algometer for pain 

threshold, DASH and ASES for functionality, HAD scale for anxiety and depression. There 

was statistically significant improvement in TN number, VAS, ROM, function and HAD 

subscores in both groups (p <0.05). Significant improvement was observed in the pain 

threshold in the ischemic compression group (p <0.05); there was no significant improvement 

in EDYDM group (p> 0.05). There was no significant difference in VAS, ROM, ASES and 

HAD scores between the groups (p> 0.05). DASH score and pain threshold in some muscle 

groups were significantly different in the ischemic compression group compared to the 

EDYDM group (p <0.05). 

According to this study, both applications improved pain, ROM, functionality and depression; 

ischemic compression was found to be more effective on functionality and pain threshold than 

EDYDM. 

Keywords: ischemic compression, Instrument assisted soft tissue mobilization, trigger point 
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TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN VE REKABET GÜCÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muhittin ADIGÜZEL 

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, madiguzel@ticaret.edu.tr 

Özet 

Dünya mobilya sektörü son 15-20 yılda gelişmekte olan ülkelerin de yaygın girişiyle yoğun 

rekabetin yaşandığı bir sektör olup bu dönemde Çin, Polonya, Vietnam, Meksika gibi bazı 

ülkelerin dünya üretim ve ticaretinde paylarını önemli ölçüde arttırdığı görülmektedir. 

Sektörde son yıllarda gelişmiş ülkelerin büyüme oranı %1 civarında gerçekleşirken 

gelişmekte olan ülkeler %15-20 arasında yıllık büyüme gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin de 

sektördeki payı ve dış ticaret payı artmaktadır. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler 

yöntemi ile Türkiye Mobilya Sektörü için yapılan rekabet gücü hesaplamalarında bazı 

kategorilerde sektörlerin rekabet gücü olmadığı bazılarının da rekabet gücünün gerilemekte 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye Mobilya Sektörünün masaya yatırılarak incelendiği ve irdelendiği bu çalışmamız 

çerçevesinde tespit edilen en önemli sorunlar olarak;  

- Sektörde üniversiteler ve/veya araştırma kurumları/merkezleri ile işbirliği yetersizdir.  

- Sektörde Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model üretimi dolayısıyla “yenilikçilik” 

yetersizdir.  

- Girdilerin kalite ve maliyet sorunları vardır.  

- Sektörde KDV oranı yüksektir.  

- Sektörde Finansmanın maliyeti yüksek ve yetersizdir. 

- Sektördeki SGK ve diğer yüklerin hafifletilmesi  

- Nitelikli işgücü yetersizdir 

- Uluslararası Fuarlar için destekler yetersizdir.  

- Türkiye Mobilya Sektörü değer zincirinde tasarım sürecinin zayıf olduğu değerlendirilmiştir. 

 - Sektörün uluslararası pazarlama konularında yetersizlikleri mevcuttur. 
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EĞİLME ETKİSİ ALTINDAKİ BETONARME KİRİŞLERİN HASAR 

SEVİYELERİNE YÖNELİK DENEYSEL ÇALIŞMA 

 دراسة عملية لسلوك الكمرات الخرسانية المسلحة تحت تأثير مستويات مختلفة من االضرار الناتجة عن قوى األنحناء

İbrahim Hakkı ERKAN, Ceyhun AKSOYLU, Salah ALSHLASH & Musa Hakan 

ARSLAN 

1
 Corresponding Author , Dr. ,Konya Technical University, iherkan@ktun.edu.tr 

2
 Dr., Konya Technical University, caksoylu@ktun.edu.tr 

3
 Civil Eng., Konya Technical University, saleh.alshlash6@gmail.com 

4
 Prof.Dr., Konya Technical University, mharslan@ktun.edu.tr 

 الملخص

تتناول هذه الدراسة العملية سلوك الكمرات الخرسانية المتضررة التي تتم عمليات تقويتها تتم وتدعيمها بثالث طرق مختلفة تتمثل 

األلواح الفوالذية و الروابط ، ( ويستخدم االيبوكسي كرابطCFRP) البوليميرات المسلحة باأللياف الكربونية باستخدام صفائح

تحت تأثير عزوم األنحناء السالبة والموجبة وفحص ومقارنة النتائج مع جائز مرجعي بهدف معرفة سلوكها األنشائي و  الميكانيكية

قبل عمليات التقوية تعطى الكمرات اضرار أولية بقيم معلومة. من اجل إتمام هذه التجربة . خصائصها الميكانيكية و سعتها التحميلية

سم. عينة واحدة مرجعية وثالث عينات لكل مستوى ضرر بحيث أنه يوجد  12.5×25×250تم انتاج كمرات مسلحة )عينات( بأبعاد 

أجل معرفة السعة القصوى لتحميل العينات تم تحميل  عينات. من 10ثالث مستويات للضرر وبذالك يكون عدد العينات اإلجمالي 

العينة المرجعية بكامل استطاعتها وعندها تم تحديد قيم األضرار التي سوف تعطى للعينات التي سوف تدعم وتقوى الحقا. وبذلك تم 

%(. 3ضرر المتقدم )%( وال2%(، الضرر المتوسط )1تحميل العينات حتى الحصول على اضرار مختلفة، الضرر األولي بقيمة )

في هذا العمل وأثناء التحميل تم تسجيل جميع البيانات من السعة التحميلية، االنزياح والتحنيب وتمت مالحظة الشقوق الناتجة واماكنها 

أستخدام باإلضافة الى الرسوم البيانية لكل عينة على حدى وتمت مقارنتها والتعليق على النتائج التي تم الحصول عليها. وأخيرا و ب

 ثالث أنواع مختلفة من المواد المستخدمة في التقوية تم تحديد معايير التصميم للعينات والتفاصيل المتعلقة بالتصميم.

 االلواح الحديدية، التقوية، االلياف الكربونية، الروابط الميكانيكية، الضرر المبدئي.الكلمات المفتاحية: 

Özet 

Bu çalışma, karbon fiber (CFRP), çelik plaka ve mekanik bağlayıcılar ile güçlendirilmesi 

planlanan betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarını karşılaştırmalı olarak 

incelemek için yapılmıştır. Yapılan çalışmada güçlendirme öncesi kirişlere uygulanan ön 

hasar kısmı ele alınmıştır.  Kiriş numuneleri 12.5x25x250 cm boyutlarında üretilmiştir. 

Çalışma bir adet referans ve üç farklı hasar seviyesinde ön yüklemeleri yapılan toplam on 

adet kirişten oluşmaktadır. Çalışmada ilk olarak referans numune göçme konumuna kadar 

yüklenmiştir. Ardından her bir güçlendirme alternatifi için minimum hasar (%1), belirgin 

hasar (%2) ve ileri hasar (%3) seviyelerine kadar kirişlerde hasar oluşturulmuştur. Deneysel 

çalışmalardaki her bir kiriş için ilgili hasar seviyesinde oluşan çatlaklar ve yük-deplasman 

grafikleri karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Son olarak üç farklı tip malzeme 

kullanılarak güçlendirilecek kirişlere ait tasarım kriterleri belirlenerek ilgili tasarım detayları 

sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Çelik plaka,güçlendirme, karbon fiber, mekanik bağlayıcılar, ön hasar  
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KESME ETKİSİ ALTINDAKİ ÖN HASARLI BETONARME 

KİRİŞLERİN HASAR SEVİYELERİNE YÖNELİK DENEYSEL 

ÇALIŞMA 

 دراسة عملية لسلوك الكمرات الخرسانية المسلحة المتضررة بأضرار أولية ناتجة عن قوى القص

İbrahim Hakkı ERKAN, Ceyhun AKSOYLU, Salah ALSHLASH & Musa Hakan 

ARSLAN 
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 Corresponding Author , Dr. ,Konya Technical University, iherkan@ktun.edu.tr 

2
 Dr., Konya Technical University, caksoylu@ktun.edu.tr 

3
 Civil Eng., Konya Technical University, saleh.alshlash6@gmail.com 

4
 Prof.Dr., Konya Technical University, mharslan@ktun.edu.tr 

 الملخص

إن زيادة ابعاد العناصر الخرسانية أو إضافة عناصر خرسانية بغرض تقوية وتدعيم العناصر الخرسانية في نظام العناصر الحاملة 
شائع  استخدام االلواح الفوالذية والمواد المركبةوالناقلة لألحمال هي احدى الطرق المنتشرة. في الكمرات الخرسانية المسلحة يكون 

ومفضل. وقد بدأ الباحثون في التفكير باستخدام الروابط الميكانيكية )زرع عناصر فوالذية داخل البيتون بهدف زيادة االرتباط( كبديل 
معرفة تأثير هذه الطرق الثالثة على في تقوية العناصر الخرسانية وخاصة في تركيا. وتحقيقا لهذه الغاية تم التخطيط لعمل دراسة ل

السلوك األنشائي للكمرات الخرسانية المسلحة تحت التأثيرات الناتجة عن قوى القص. في هذه الدراسة لكي يتم تطبيق اضرار ناتجة 
كمرات تحت ثالث مجموعات من االضرار المختلفة بحيث تكون ابعاد الكمرات  9عن قوى القص تم انتاج كمرة مرجعية و

وفي منطقة  Ф12 3، وكان تسليح الكمرات في منطقة الشد مم Ф 5سم ويكون تسليح الكمرات العرضي بقيمة  12.5×25×250
. من اجل ثالث طرائق بديلة في التدعيم والتقوية تم تحميل الكمرة المرجعية بأقصى سعة تحميلية لها وبذلك تم معرفة Ф8 2الضغط 

% على 80% و 67.5%، 50األولية التي أعطيت للكمرات األخرى فكانت نسبة األضرار قيمة المجموعات الثالث من األضرار 
ت التوالي من القيمة العظمى للعينة المرجعية. ونسبة الى هذه القيم تم تسجيل البيانات والمنحنيات البيانية التي تمثل سلوك الكمرات تح

م تجهيز تفاصيل التصميم. وأخيرا تم مقارنة جميع النتائج الناتجة عن االختبار وتحديد أماكن وأبعاد الشقوق القصية  للعينات. وت
 الحمل واألنحناء للكمرات تحت تأثير قوى القص.

 االلواح الحديدية، التقوية، االلياف الكربونية، الروابط الميكانيكية، الضرر المبدئي. الكلمات المفتاحية:

Özet 

Betonarme yapıların güçlendirilmesinde, mevcut taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlarının 

artırılması veya yeni taşıyıcı elaman ilave edilmesi en yaygın yöntemlerden biridir. 

Betonarme kirişlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara bakıldığında çelik plakalar ve 

kompozit malzemelerin kullanılması da uzun yıllar kullanılan ve halen de yoğun talep gören 

yöntemlerin başında gelmektedir. Ancak uygulamada özellikle Türkiye’de yeni diye tabir 

edilebilecek mekanik bağlayıcılar ile (betona dikiş atma) güçlendirme, alternatif olarak 

düşünülmeye başlanmaktadır. Bunun için bu üç malzemenin betonarme kirişlerin kesme 

hasarlarına yönelik iyileştirici etkilerini görmek adına bir dizi çalışma planlanmıştır. 

Boyutları 12.5x25x250 cm olan kirişlerin kesme hasarına uğramaları için Ф5/35 cm 

aralıklarla etriye yerleşimi yapılmıştır. Kirişler içerisindeki boyuna donatı çekme bölgesinde 

3Ф12 ve basınç bölgesinde 2Ф8 olacak şekilde yerleştirilmiştir. Çalışmada bir adet referans 

ve 9 adet ön hasar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Üç farklı güçlendirme alternatifi için 

kirişlerde referans numunenin yük taşıma kapasitesi dikkate alınarak kapasitenin %50, %67.5 

ve %85 hasar seviyeleri dikkate alınmıştır. Bu hasar seviyelerinde kirişlerde oluşan kesme ve 

eğilme çatlakları işaretlenerek, güçlendirme alternatiflerinin her biri için tasarım detayları 

hazırlanmıştır.  Son olarak kesme hasarına uğratılmış kirişlerin yük-deplasman ilişkileri 

karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çelik plaka,güçlendirme, karbon fiber, mekanik bağlayıcılar, ön hasar  
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ARCHITECTURE AS MUSIC: BJÖRK EXAMPLE  

ENSTRÜMAN OLARAK MİMARİ: BJÖRK ÖRNEĞİ 

Burcu ÖLGEN 

Burcu Ölgen, Araştırma Görevlisi, Işık Üniversitesi, burcu.olgen@isikun@edu.tr 

 

Abstract 

The art of music has been practiced in specific music places since the 19th century. These 

buildings aim at the best acoustic experience of music. With its visual contribution, the space 

plays a role in a holistic music experience. Today, the art of music interacts with different 

disciplines together with the developing technology and new forms of expression have 

emerged and this has been reflected in the music spaces. The spaces are designed to reflect 

the sound in different ways and elements shaped with sound have been added to the 

architecture. In addition to the fact that the space becomes a part of the music, sculptures that 

change with music are included in the performance and the two disciplines can be integrated 

in different ways. In this context, the relationship between architecture and music in the 

spatial dimension is examined in conjunction with Björk's Cornucopia performance inspired 

by the sound-space work Tvisöngür designed by artist Lukas Kühne. Kühne's concrete sound-

space work is a tribute to Iceland's traditional five-tone harmony. The idea of space with its 

own resonance brings the relationship between music and space to a different dimension. In 

this study, the relationship between music and space is discussed through the performance 

performed by Björk's voice-sculpture work shaped by the voice. 

Keywords: Sound-Space, Music, Architecture 

 

Özet 

Müzik sanatı 19. yüzyıldan itibaren kendine özgü mekânlarda icra edilmektedir. Bu yapılar 

müziğin akustik olarak en iyi şekilde deneyimlenmesini amaçlamaktadır. Mekân, sunduğu 

görsel katkı ile bütüncül bir müzik deneyimi yaşanmasında rol oynamaktadır. Günümüzde ise 

müzik sanatı, gelişen teknoloji ile birlikte, farklı disiplinlerle etkileşerek yeni anlatım 

biçimleri ortaya çıkmış, bu da müzik mekânlarına yansımıştır. Mekânlar ise sesi farklı 

biçimlerde yansıtmak üzere tasarlanmış, mimariye ses ile şekillenen öğeler eklenmiştir. 

Çalışmalarda mekânın müziğin bir parçası haline gelmesinin yanı sıra, müzik ile değişen 

heykeller de performansa dâhil edilerek iki disiplin farklı şekillerde bütünleşmiştir. Bu 

bağlamda bildiride, mimari ile müzik sanatının mekânsal boyutta ilişkisi Björk’ün, sanatçı 

Lukas Kühne’nin tasarladığı, İzlanda’da konumlanan Tvisöngür isimli ses-mekân 

çalışmasından esinlenerek gerçekleştirdiği Cornucopia performansı örneğiyle incelenmiştir. 

Kühne’nin beton ses-mekân çalışması, İzlanda’nın geleneksel beş tonlu armonisine övgü 

amacı taşımaktadır. Kendine özgü rezonansa sahip mekân düşüncesi müzik ve mekân ilişkisini 

farklı bir boyuta ulaştırmaktadır. Çalışmada Björk’ün sesi ile şekillenen ses-heykel 

çalışmasıyla birlikte gerçekleştirdiği performans üzerinden müzik ve mekân ilişkisi ele 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ses-Mekan, Müzik, Mimari 
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USE OF SPACE IN TURKISH CINEMA FROM 1960s TO NOWADAYS 

1960’LARDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASINDA MEKÂN KULLANIMI 

Serpil ÖZKER 

Serpil Özker, Doç. Dr., FMV Işık Üniversitesi, serpil.ozker@isikun.edu.tr 

Abstract 

The Turkish Cinema is highly affected by general social conditions in terms of the use of 

space since it is first introduced in Turkey. The particular trend of realist cinema in 1960s 

which focused on social problems and expansion to foreign audience and markets in 1980s 

led the way to the introduction of technological innovations which also enabled improvement 

of the cinema industry. In this context, the research examines the use of space in Turkish 

Cinema from 1960s to 2018 within the framework of socio-cultural, economic and politic 

conditions and changing lifestyles. The use of space in Turkish cinema has been analyzed by 

watching 290 Turkish films in the period from 1960s to 2018. Movies covered in this research 

are selected according to criteria of popularity of its era, director, movie genre, plot, and use 

of space. In this context, it has been observed that the use of space in Turkish Cinema has 

changed from natural spaces to fictional spaces and then to computer-generated images. It 

has been determined that the spaces created by natural, fiction and CGI (computer generated 

imagery) methods and the usage of the spaces are shaped within the framework of changing 

social life conditions and technology in the Turkish Cinema of yesterday and today. 

Keywords: Space in Turkish cinema, natural space, fictional space, CGI. 

 

Özet 

Sinemanın Türkiye’de gösterime girdiği günden bugüne değişen yaşam koşulları sinemada 

mekân kullanımını doğal olarak etkilemiştir. Özellikle 1960’larda toplumsal sorunlara inen, 

gerçekçi sinema eğiliminin başlaması, 1980’lerde dışa açılma ve beraberinde teknolojik 

yeniliklerin ülkeye girmesi sinema sektörünün gelişimine imkân vermiştir. Bu bağlamda, 

araştırmada değişen yaşam biçimleri doğrultusunda 1960’lardan 2018 yılına kadar Türk 

Sinemasındaki mekân kullanımı irdelenmiştir. Türk Sineması’nda mekân kullanımı, 

1960’lardan 2018 yılına kadar olan süreçteki 290 adet Türk filmi izlenerek analizleri 

yapılmıştır. Araştırma kapsamında ele alınan filmler, dönemin popüler filmlerinden olması, 

film türü, konusu ve mekân kullanımı gibi özelliklerine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda, 

Türk Sineması’ndaki mekân kullanımının doğal mekânlarla başlayıp, kurgusal mekânlara ve 

ardından bilgisayar ortamında yaratılan görüntülere uzanan bir değişim gösterdiği 

görülmüştür. Dünün ve bugünün Türk Sineması’nda doğal, kurgu ve CGI (computer 

generated imagery-bilgisayarda üretilmiş görüntü) yöntemleriyle oluşturulmuş mekânlar ve 

mekân kullanımının değişen toplumsal yaşam koşulları ve teknoloji çerçevesinde biçimlendiği 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Sinemasında Mekân, Doğal Mekân, Kurgu Mekân, CGI. 
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SPACE USE IN ARA GÜLER PHOTOGRAPHS: İSTANBUL BETWEEN 

1950-1995  

ARA GÜLER FOTOGRAFLARINDA MEKÂN KULLANIMI: 1950-1995 YILLARI 

ARASINDA ISTANBUL 

Özge ÜRTEKİN, Serpil ÖZKER 

1
 Özge Ürtekin, Araştırma Görevlisi, FMV Işık Üniversitesi, ozge.urtekin@isikun.edu.tr 

2
 Serpil Özker, Doç. Dr., FMV Işık Üniversitesi, serpil.ozker@isikun.edu.tr 

Abstract 

Art is one of the lifebloods of society‘ is proof that a society without art and artist cannot 

exist. Art is an action put forward by blending creativity with humanity, society and 

environment. At the same time, besides science and technique, it creates a new form beyond 

what is said, transforming known forms, sounds, colors.For this reason, art, artists and works 

of art are used as tools for the development and development of the society in every way. The 

subject ofthis study is photography, which is branch of art, with the feature of reflecting and 

even directing the political, economic and social situation of the society. Photography, which 

ist he subject of daily life, feeds on architecture. Photography also sheds light on the history 

of İstanbul architecture, which has changed over time. In this direction, the aim of this study 

is to examine the concept and perception of space through photography in changing Istanbul. 

Within the scope of this study, Ara Güler, who is an important name in his field due to his 

detailed presentation of the traces of the social, economic and cultural conditions of the 

period, was examined in the space-oriented Istanbul photographs between 1950-1995. 

Keywords: Space, Photography, Istanbul, Kent 

Özet 

'Sanat toplumun hayat damarlarından biridir' sözü sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun 

olamayacağının kanıtı niteliğindedir. Sanat insanlıktan, toplumdan, çevreden beslenerek 

yaratıcılıkla harmanlanarak ortaya koyulan eylemdir. Aynı zamanda bilim ve tekniğin yanı 

sıra söylenenin ötesinde, yeni bir biçim ortaya koyar, bilinen biçimleri, sesleri, renkleri 

dönüştürür. Bu nedenle sanat, sanatçı ve sanat eserleri toplumun her yönden gelişmesi, 

kalkınması için araç olarak kullanılmaktadır. Toplumun siyasi, ekonomik, sosyal durumunu 

yansıtması hatta yönlendirmesi özelliğiyle bu çalışmanın konusunu sanatın bir dalı olan 

fotoğraf oluşturmaktadır. Gündelik hayatın içinde yaşananların konusunu oluşturduğu 

fotoğraf, mimari ile de beslenmektedir. Ayrıca fotoğraf, zamanla değişime uğrayan İstanbul 

mimarisinin tarihine de ışık tutmaktadır. Bu dogrultuda araştırmada, değişen İstanbul’da 

mekân kavramı ve algısının fotoğraf üzerinden irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

kapsamında dönemin toplumsal, ekonomik, kültürel koşullarının izlerini ayrıntılı sunması 

sebebiyle alanında önemli bir isim olan  Ara Güler‘in 1950-1995 yillari arasındaki mekan 

odaklı İstanbul fotoğrafları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mekan , Fotoğraf , İstanbul, Kent 
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TRADITIONAL AND MEDICINAL USES OF SAMBUCUS EBULUS  

(DWARF ELDERBERRY)  

Esra EROĞLU ÖZKAN & Serpil DEMİRCİ KAYIRAN 
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 Asst.Prof.Dr., Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, 

eseroglu@istanbul.edu.tr, esraeroglu@gmail.com 

2
 Asst.Prof.Dr., Cukurova University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical 

Botany, sdemircikayiran@gmail.com 

Abstract 

Sambucus genus belongs to Adoxaceae family has nearly 30 species all over the World. 2 

species, namely, Sambucus nigra L. (Elderberry) and Sambucus ebulus L. (Dwarf Elderberry) 

naturally grow in Turkey. Sambucus nigra and S. ebulus have similar traditional usages 

according to ethnobotanical studies. The leaves, flowers, roots, and cortex of the species have 

been used to treat sore throat, cold, arthritis, edema, rheumatism, constipation, infected 

wound, eczema, burn, urticaria, bee and insect sting, and hemorrhoid. The ethnobotanical 

studies which conducted in Turkey reveal that S. ebulus has been used as an analgesic to cure 

stomachache, snake bite, and cough. The fruits of S. ebulus have been used hemorrhoid, 

rheumatism, and nail fungal infections treatment in the folk medicine in Kahramanmaraş 

province, Turkey. 

Keywords: Sambucus ebulus, traditional usage, medicinal usage 

 

Özet 

Adoxaceae familyasından olan Sambucus cinsinin dünyada 30 kadar türü bulunmaktadır. 

Ülkemizde iki türü doğal olarak yetişmektedir; Sambucus nigra L. (Karamürver) ve Sambucus 

ebulus L. Etnobotanik çalışmalara bakıldığında Sambucus nigra ve S. ebulus türlerinin 

benzer kullanımları olduğu görülmüştür. Yaprak, çiçek, kök ve gövde kabukları, boğaz ağrısı, 

soğuk algınlığında, artrit, ödem, romatizma şikâyetlerinde, müshil ve ter arttıcı olarak, idrar 

söktürücü ve enfekte yaralarda, egzama, yanık, ürtiker tedavisinde, arı ve böcek sokmalarında 

ve hemoroide karşı kullanılmaktadır. Ülkemizde yapılan etnobotanik çalışmalarda Sambucus 

ebulus türünün analjezik olarak mide ağrısında, yılan sokmalarına ve öksürüğe karşı 

kullanıldığı belirlenmiştir. Sambucus ebulus meyveleri Kahramanmaraş ilinde halk arasında 

hemoroit, romatizma ve ayak mantarının tedavisinde kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sambucus ebulus, geleneksel kullanım, tıbbi kullanım. 
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DETERMINATION OF  RANDOM DEFECT SIZE OF FANCY YARNS 

USING AUTOCORRELATION ANALYSIS OF SENSOR SIGNAL 

FANTEZİ İPLİKLERİN RASTLANTISAL BOZUKLUK BOYUTUNUN 

ALGILAYICI İŞARETİNİN OTOKORELASYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ 

İhsan SÜLE 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Süle, Bartın Üniversitesi, ihsan.sule@gmail.com 

 

Abstract 

Traditionally in the literature of textile, autocorrelation coefficients of optical or electrical 

time series signal are used to determine the degree of yarn unevenness and the periodicity of 

similar structures in the direction of warp and weft yarns on fabrics by taking into account 

the wavelength of quasi-harmonic variation. This work addresses the estimation of the length 

of defects of the Chenille yarns by using autocorrelation coefficients of time signal of 

optoelectronic sensor. An experimental setup simulating yarn winding process has been 

developed to acquire the time signal of yarn whose defects may appear on the structure due to 

the material type and false twist parameters. It has been provided that the observed defect 

lengths take place in the range of 0.3 to 2.2mm with 0.1mm increment steps for each 

simulated random defective models. In order to form different group yarn samples 

optoelectronic signals of the random simulated defects at various defect sizes have been 

transferred to the computer in the experimental setup. The autocorrelation coefficients of the 

digital signal have been analyzed with respect to simulated random defect lengths. The 

autocorrelation coefficients that directly point out the length of the simulated random defects 

have been determined for the certain values of the determined lag of signal via evaluation of 

obtained numerical results as statistical method. 

Keywords:  Fancy yarn, Autocorrelation coefficients, Prediction of defect size  

 

Özet 

Geleneksel olarak tekstil literatüründe optik veya elektriksel zaman serisi işaretinin 

otokorelasyon katsayıları, harmonik benzeri değişimin dalga boyu dikkate alınarak, iplik 

düzgünsüzlüğünün derecesinin ve kumaşlarda atkı ve çözgü iplikleri doğrultusundaki benzer 

yapıların periyodikliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma, Chenille ipliklerinin 

bozukluk uzunluklarının, optoelektronik algılayıcıya ait zaman işaretinin otokorelasyon 

katsayıları kullanılarak öngörülmesini ele almaktadır. Malzeme ve hatalı büküm 

parametreleri nedeniyle yapısında bozukluklar oluşabilen  ipliğin zaman işaretini elde etmek 

amacıyla  sarım işleminin benzetimini gerçekleştiren bir deneysel düzenek geliştirilmiştir. 

Benzetimi yapılan her rastlantısal bozukluğu olan model için gözlemlenen bozukluk 

uzunluklarının 0.1mm'lik artış basamakları ile 0.3-2.2mm aralığında yer alması sağlanmıştır. 

Farklı gruplarda yer alan iplik örnekleri oluşturmak için rastlantısal benzetimli bozukluklara 

ait optoelektronik algılayıcı işareti bilgisayara aktarılmıştır. Sayısal işaretin otokorelasyon 
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katsayıları, benzetimi yapılan rastlantısal bozukluk uzunluklarına göre analiz edilmiştir. 

İstatistiksel olarak elde edilen sonuçların değerlendirmesiyle işaret gecikmesinin kesin 

değerlerinde rastlantısal benzetimli bozuklukların uzunluklarının doğrudan tahmin edilmesini 

sağlayan otokorelasyon katsayıları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fantezi iplik, Otokorelasyon katsayıları, Bozukluk boyutu tahmini 
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STRATEJİK YÖNELİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET 

ÜSTÜNLÜĞÜ İLİŞKİSİNDE KURUMSAL ÇEVRENİN ROLÜ
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Özet 

Bu çalışmanın amacı işletmelerin stratejik yönelimlerindeki değişimin, kurumsal çevre 

unsurları bağlamında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığının incelenmesidir. Stratejik yönelim bir işletmede sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 

kazanılması amacıyla, uzun vadede örgüt kültürünü etkileyen, stratejilere uygun bir dizi 

işletme davranışıdır. Alan yazın işletmelerin belirsiz, karmaşık ve dinamik çevrelerinde 

performanslarını arttırmak ve bu artışı sürdürülebilir kılmak için faaliyetlerini doğrudan veya 

dolaylı yoldan etkileyen çok sayıda kurumsal çevre unsuru ile karşı karşıya olduğundan 

bahsetmektedir. Yanı sıra kurumsal çevre unsurlarının zamanla değişime uğrayıp,  baskılar 

oluşturduğu konusundaki tartışmalar devam etmektedir. Miles ve Snow'un (1978) strateji 

tipolojisinin (savunmacı, atılgan, analizci ve tepkici) temel alındığı bu çalışmada, gıda 

perakende sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren ve kuruluşundan günümüze değin 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olduğu gözlemlenen bölgesel nitelikli bir 

süpermarketin stratejik yönelimlerindeki tarihsel değişim kurumsal çevre unsurları dikkate 

alınarak sorgulanmıştır. Araştırmada görüşmeye dayalı tarihsel örnek olay çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönelim, Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü, Kurumsal Çevre, 

Süpermarket 
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ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN YERELDEKİ 
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Özet 

Son yıllarda uluslararası boyutlara taşınan rekabete ayak uydurma sürecinde yönetsel 

faaliyetlerini yeniden düzenleyen uluslararası işletmeler insan kaynakları yönetimine dair 

yerele özgü uygulamaları ile dikkat çekmektedir. Özellikle farklı ülkelerden sağlanan 

istihdamlar, uluslararası işletmelerin rekabet üstünlüğünde glokal (küresel-yerel) 

uygulamaların stratejik bir nitelik kazanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu çalışmada 

uluslararası piyasada rekabet eden işletmelerin faaliyet gösterdikleri yerel pazarlarda glokal 

insan kaynakları uygulamalarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırma sorusu derinlemesine 

veri sağlaması muhtemel ve uluslararası yatırımları bulunan Türk işletmelerinin insan 

kaynakları yöneticileri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile sorgulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Glokal İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İnsan Kaynakları 

Yönetimi, Uluslararası İşletme 

  

                                                         
1
 Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD öğrencisi Murat AYVAZ’ın   

“Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Yereldeki Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma” başlıklı yüksek 

lisans tezinden üretilmiştir.  

Tez Danışmanı: Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Eren (DURMUŞ)-ÖZDEMİR’dir. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  

22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 

39 

 

İSPENÇ TAVUKLARINDA TÜY RENGİ PATERNİ 

VARYASYONLARINDAN SORUMLU GENLER VE KALITIMI 

Demir ÖZDEMİR
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Özet 

Evcilleştirilme süreçlerinden bu yana tavuklar insanlar tarafından yumurta ve et ihtiyacı 

amacıyla yetiştirilmiş olsalar da sahip oldukları renkli ve süslü tüy yapıları sebebiyle hobi 

amaçlı olarak da yüksek bir potansiyel ile yetiştirilmektedirler. Dünya genelinde olduğu gibi 

ülkemizde de hızla artan bir trend haline gelen hobi ve süs tavukçuluğunda tavukların sahip 

oldukları tüy renkleri ve desenleri müsabakalarda tavukların puanlanması için oldukça 

önemli kriterlerdir. Yetiştiriciler için ekonomik bir değere sahip olan bu özelliklerin kalıtımı 

ve hangi genler tarafından determine edildiğinin bilinmesi yetiştiricilerin damızlık sürülerinin 

yönetimi için oldukça önemlidir. Henüz tescil aşamasında olan yerli süs tavuğumuz İspenç 

tavuğu da sahip olduğu renk varyasyonları ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada yerli ispenç 

süs tavuğunun sahip olduğu renk varyasyonları, bu varyasyonlara neden olan genler ve bu 

genlerin kalıtımı tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İspenç tavuğu, Tüy rengi, Patern Genleri, Renk Kalıtımı 

 

GENES RESPONSIBLE FOR FEATHER COLOUR AND PATTERN VARIATIONS 

AND INHERITANCE IN ISPENÇ CHICKENS 

Abstract 

Although chickens have been raised by humans for the purpose of egg and meat needs since 

their domestication, they are also raised for hobby purposes with a high potential due to their 

colorful and ornate plumage structures. The feather colors and patterns of chickens in hobby 

and ornamental poultry production, which has become a rapidly increasing trend in our 

country as well as in the world, are very important criteria for scoring chickens in 

competitions. The inheritance of these traits, which have economic value for breeders, and the 

knowledge of which genes are determinated, are quite important for the management of flocks 

of breeders. Our domestic ornamental grouse, which is still under registration, Ispenç fancy 

chicken is also noted for its color variations. In this study, the color variations, the genes that 

cause these variations and the inheritance of these genes will be discussed for İspenç chicken 

breed. 

 

Keyword: İspenç chicken, Feather Colour, Pattern Genes, Colour Inheritance 
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MONOMORFİK SEKSÜEL ÖZELLİK GÖSTEREN KANATLI 

TÜRLERİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE EŞEY TAYİNİ 

Demir ÖZDEMİR
1 

Dr. Öğrt. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 

Antalya, dozdemir@akdeniz.edu.tr 

Özet 

Kanatlı hayvanlarda erken dönemde yapılabilecek cinsiyet tayini, ticari kümes hayvanı 

yetiştiriciliğinde sürü yönetimi ve ilgili çiftleştirme planlamalarının yapılabilmesi, koruma 
sürülerinde elde tutulacak popülasyon sayısının planlaması veya risk altında bulunan sınırlı 

sayıdaki popülasyonların eşey dengesinin takibi bakımından oldukça önemlidir. Bazı kanatlı 

türlerinde eşeysel olgunluk yaşına kadar, bazılarında ise eşeysel olgunluk sonrasında dahi 

eşeyler arasında belirgin bir fenotipik fark gözlenememektedir. Bu durum özellikle tek eşeye 

bağlı ticari kümes hayvanı yetiştiriciliğinde ekonomik öneme sahip olmayan eşeylerin eşeysel 

olgunluk yaşına kadar boş yere yetiştirilmelerine ve dolayısıyla ciddi anlamda ekonomik 

kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. Gelişen moleküler teknikler kanatlı türlerinin 

yaşamlarının erken safhalarında cinsiyet tayinine olanak sağlamaktadır. Cinsiyet 

kromozomlarına özgü spesifik markerlara dayalı moleküler eşey ayrımı yöntemleri, hızlı 

sonuç vermeleri ve sahip oldukları düşük hata payları sebebiyle geleneksel eşey ayrımı 

yöntemlerine göre oldukça güçlü yöntemlerdir. Bu bildiride fenotipik olarak seksüel fark 

göstermeyen ve ekonomik önem taşıyan ticari kanatlı türlerinin erken yaş döneminde  cinsiyet 

ayrımına olanak sağlayan moleküler yöntemler tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Eşey Ayrımı, Kanatlı, Moleküler Yöntemler, PCR 

 

SEX DETERMINATION OF SEXUAL MONOMORPHIC POULTRY SPECIES BY 

MOLECULAR METHODS 

Abstract 

Early sex determination in poultry species is very important for flock management in 

commercial poultry farming and mating planning, planning of the number of populations to 

be kept in conservation and monitoring the balance of sex in the limited number of 

populations at risk. In some poultry species, no significant phenotypic difference can be 

observed between the sexes until the age of sexual maturity and in others even after sexual 

maturity. This situation, especially in commercial poultry farming, which is dependent on the 

single sex, does not have economic importance for asexuals until the age of asexual maturity 

and therefore causes serious economic losses to be raised in vain. Evolving molecular 

techniques allow sex determination in the early stages of the life of poultry species. Molecular 

sex discrimination methods based on specific markers to sex chromosomes are very stable 

compared to traditional sex discrimination methods due to their rapid results and low error 

rates. This paper will discuss molecular methods that enable sex determination in the early 

age of commercial poutlry species that do not show phenotypically sexual differences and are 

of economic importance. 

 

Keyword: Sex Determination, Poultry, Molecular Methods, PCR 
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MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN KIZILDAĞ MİLLİ PARKI’NIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Murat BAŞ 

Öğr. Gör. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Şarkikaraağaç Turizm Meslek 

Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, muratbas@isparta.edu.tr 

Özet 

Alternatif Turizm türlerinden olan Medikal Turizm tedavi öncelikli ve akabinde tatil olarak ta 

insanların şehirlerarası veya ülkelerarası yapılan seyahatler olarak ifade edilmektedir. Medikal 

Turizm dünyada büyük gelirler elde edilen önemli bir sektör haline gelmeye başlamıştır. 

Türkiye de ise gerek sağlık hizmetlerindeki kalite artışı, gerekse de coğrafi yapısı, iklimi, 

doğal zenginlikleri ve göreceli olarak ucuz ve kaliteli sağlık hizmetleri pek çok ülke 

vatandaşının dikkatini çekmektedir.  

Bununla beraber günümüzde alternatif tıp olgusunun ön plana çıkması, insanları yeni arayışlar 

içine itmiştir. Bu bağlamda astım, solunum yetmezliği, akciğer ve koah gibi solonum yolu 

hastalıklarının tedavilerinde oksijen seviyesinin yüksek olduğu alanlar önem kazanmaktadır. 

Bu doğrultuda Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı, mavi sedir ağacı 

ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle temiz havası, oksijen açısından zengin olup, 

akciğer, astım, koah ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağıdır. Günümüzde 

insanların sağlık giderlerinin yüksek olduğu bir ortamda astım, koah, akciğer ve solunum 

problemi yaşayan hastaların alternatif tıp olarak adlandırılan yöntemlerle tedavi olabilecekleri 

alternatif yerlerin keşfedilmesi büyük önem arz etmektedir 

Bu çalışmada Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı’nın astım, koah, akciğer 

ve solunum zorluğu çeken hastalar için alternatif bir bölge olduğunun vurgulanması ve 

bununla beraber medikal turizm açısından yapılması gerekenler öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Kızıldağ Milli Parkı, Alternatif Turizm 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ''FEN, MÜHENDİSLİK 

VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI'' ÖĞRENME ALANINA 

YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
1
 

Abdülkadir SARI, Ayşe KAZANCI DAĞ & Sakine Serap AVGIN 

1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi 

2
Kahramanmaraş Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü 

3
Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

Özet 

Günümüzde bilimsel ve teknolojik alanda sürekli bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu 

durum başta fen bilimleri olmak üzere öğretim programlarının da sürekli olarak 

geliştirilmesini gerektirmektedir. Ülkemizde de bu bağlamda yeni bir fen bilimleri öğretim 

programı geliştirilmiş ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda, 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında ise tüm sınıflarda (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar) uygulamaya konulmuştur. Bu 

çalışma yeni fen bilimleri öğretim programının “fen, mühendislik ve girişimcilik 

uygulamaları” öğrenme alanına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından özgün olarak hazırlanan anketten 

faydalanılmıştır. Hazırlanan anket Gaziantep’te görev yapan 122 fen bilimleri öğretmenine 

uygulanmış ve konu hakkındaki görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik 

programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda yapılan faktör analizi sonucu verilerin 6 

faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu faktörler 1. İçerikte yaşanan değişim, 2. Öğretmenin 

yeterliliği, 3. Teknik alt yapı, 4. Ders işlemeye katkı, 5. Genel bakış ve 6. Süre yeterliliği 

olarak isimlendirilmiştir. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin yeni öğretim 

programına ve öğrenme alanına genel olarak olumlu baktıkları ve öğretmenlerin bu alandaki 

görüşlerinde anlamlı istatistiksel farklılıklar ortaya çıktığı, ayrıca bu görüşlerin demografik 

değişkenlerden etkilendiği tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Fen Bilgisi, Fen Bilimleri Öğretim programı, STEM, Mühendislik, 

Girişimcilik 

 

  

                                                         
1
 Bu bildiri “Fen Bilimleri Öğretim Programının ''Fen, Mühendislik Ve Girişimcilik Uygulamaları'' Öğrenme 

Alanına Yönelik Öğretmen Görüşleri” isimli tez çalışmasından üretilmiştir. 
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REKLAMLAR VE MARKA FARKINDALIĞI İLİŞKİSİ 

Nilgün TUZCU 

Süleyman Demirel Üniversitesi, nilguntuzcu@hotmail.com 

 

Özet 

Marka, üretici veya satıcıların malını tanıtan, onu başkalarının mallarından ayırmaya 

yarayan isim, terim, sembol, şekil veya bunların bileşimidir. Bir markanın gücü, satın alma 

davranışını etkileme yeteneğinde yatmaktadır. Bu nedenle markanın önemli fonksiyonlarından 

birisi pazarlama süreci açısından reklam olarak ele alınmaktadır. Reklamların etkinliği ve 

tüketici zihninde oluşturduğu imaj, marka farkındalığının oluşmasında önemli bir rol 

oynadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada, reklamlar ve marka farkındalığı 

ilişkisini teorik çerçevede ele almak amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde reklamlar ve 

marka farkındalığı ilişkisini ele alan literatür üzerinde durulmuştur. Böylece bu alanda 

yapılacak olan nitel ve nicel araştırmalar için önemli bir veri kaynağının ortaya çıkarıldığı 

söylenebilir. Bu çalışmada reklamlar ve marka farkındalığı ilişkisi literatür bilgisi de 

kullanılarak ele alınmış ve literatürdeki boşluklar ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Reklamlar, marka, marka farkındalığı 

 


