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CONGRESS PROGRAMME 
DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 

11.05. 2018  Friday / Hour 1000-12.00 Prof. Dr. NİLGÜN KALAYCIOĞLU SIIRT HALL 
TIME AUTHORS PAPER 
10.00/10.10 Prof.Dr. NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN 

& Arş.Gör.Serkan DAYAN & Elif SARIOĞLAN LUMİNESCENCE PROPERTİES OF SM 3+ DOPED BA 2 CA(BO 3 ) 2 POWDER PHOSPHOR 

10.10/10.20 Ali Hussein AL-OABİDİ & Prof.Dr.Halil İsmet 
UÇAN 

SYNTHESIS OF (3-(4- (1H-İMİDAZO[4,5- F][1,10]PHENANTHROLİN-2- YL)PHENOXY)PROPYL)  
FE3O4DİMETHOXYSİLANOL) COBALT(II) NİTRATE 

10.20/10.30 Ali Hussein AL-OABİDİ & Prof.Dr.Halil İsmet 
UÇAN 

STUDY OF THE BİOLOGİCAL EFFECT OF A COMPOUND (4-((3- (4-(1H- İMİDAZO[4,5-
F][1,10]PHENANTHROLİN-YL)PHENOXY) PROPYL) AMİNO) BUTYL) FE 3 O 4 DİMETHOXYSİLANOL 
/NİCKEL(II) İONS AS İMMOBİLİZED AFFİNİTY SYSTEM 

10.30/10.40 D. AKER &  Doç.Dr. E.GÜNERİ & Prof. Dr.
M.ARI & Prof. Dr. B. SAATÇİ

EFFECT OF DEPOSİTİON TİME STRUCTURAL, MORPHOLOGİCAL AND ELECTRİCAL PROPERTİES OF 
CUO NANO THİN FİLMS DEPOSİTED BY CHEMİCAL BATH DEPOSİTİON 

10.40/10.50 Dr. Öğr. Üyesi Şengül YALÇINKAYA ÇOCUK GÖZÜYLE MARKA ŞEHİRLERİN İKON YAPILARI 

10.50/11.00 Dr.Öğr.Üyesi. Serden BAŞAK & Dr.Öğr.Üyesi 
Kazım Onur DEMİRARSLAN GELİŞEN TEKNOLOJİ ve OFİS GÜRÜLTÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

11.00/11.10 Dr. Öğr. Üyesi.Serden BAŞAK & Dr. Öğr. Üyesi 
Kazım Onur DEMİRARSLAN FARKLI MARKA KOLONYALARDA FORMALDEHİT VE TVOC ÖLÇÜMLERİ 

11.10/11.20 
Prof. Dr.Hüseyin Gazi TÜRKSOY& Tuğba 
AKKAYA & Münevver ERTEK AVCI & 
Arş.Gör.Sümeyye ÜSTÜNTAĞ 

HAVA JETLİ EĞİRME SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMİŞ İPLİKLERİN EĞİLME RİJİTLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

11.20/11.30 Dr.Öğr.Üyesi. Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA RETİNAL GÖRÜNTÜLERDE DİYABET HASTALIĞI NEDENİYLE OLUŞAN YENİ KANAMALI ALANLARIN 
BELİRLENMESİ 

11.30/11.40 Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI & Öğr. Gör. 
Ahmet ŞENER (Sanal Sunum) 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE STAJ YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
ŞANTİYELERİ DEĞERLENDİRMESİ 

11.40/11.50 
Öğr. Gör. Ela OĞAN & Öğr. Gör. Burcu 
KIVILCIM & Öğr. Gör. Yener OĞAN & Öğr. Gör. 
İpek KURT 

EXAMİNATİON OF THE LEVEL OF SUGAR USE BY INDİVİDUALS IN TEA CONSUMPTİON 

11.50/12.00 
Öğr. Gör. Ela OĞAN & Öğr. Gör. Burcu 
KIVILCIM &Öğr. Gör. Yener OĞAN & Öğr. Gör. 
İpek KURT 

A FİELD RESEARCH ON INDİVİDUAL COFFEE CONSUMPTİON LEVELS AND COFFEE PREFERENCES 

DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
11.05. 2018  Friday / Hour 1000-12.00 Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL KUTAISI HALL 

TIME AUTHORS PAPER 
10.00/10.10 Dr. Öğr. Üyesi Murat KORUNUR  &Doç. Dr. 

.Mustafa SALTI  & Doç. Dr. Oktay AYDOĞDU 5-BOYUTLU EVRENDE POLİTROPİK TAKYON SKALER ALAN MODELİ

10.10/10.20 Dr. Öğr. Üyesi Murat KORUNUR  & Doç. Dr. 
.Mustafa SALTI  & Doç. Dr. Oktay AYDOĞDU 

REBOUCAS – TIOMNO – KOROTKII - OBUKHOV VE GÖDEL TİPİ UZAY - ZAMAN MODELLERİ İÇİN 
MODİFİYE EDİLMİŞ ENERJİ YOĞUNLUKLARI 

10.20/10.30 Arş. Gör. Harun KORUNUR ANTAKYA HAÇLI PRİNKEPSİLİĞİ’NİN I. HAÇLI SEFERİNDEKİ STRATEJİK ÖNEMİ 
10.30/10.40 Arş. Gör. Harun KORUNUR ANTKAYA HAÇLI PRİNKEPSLİĞİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA BİR BAKIŞ 
10.40/10.50 Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL ENERJİ POLİTİKALARI AÇISINDAN ÜLKE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖNEMİ 

10.50/11.00 Dr. Öğr.Üyesi. Alper TAZEGÜL & Öğr. Gör. 
Selçuk TAZEGÜL 

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN VERGİ USULKANUNU İLE KATMA 
DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN BİR ÖRNEK UYGULAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

11.00/11.10 Dr. Öğr. Üyesi. Alper TAZEGÜL & Öğr. Gör.  
Selçuk TAZEGÜL SATIŞA KONU EDİLMEYECEK EMTİALARIN İMHASI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 

11.10/11.20 
Arş.Gör. Esra AKGÜL & Prof.Dr. Emel 
KIZILKAYA AYDOĞAN & Prof.Dr. Cem  
SİNANOĞLU 

APPLICATION OF ARTICIFIAL NEURAL NETWORKS TO ESTIMATE THE TEAR STRENGTH OF 
DENIMFABRICS 

11.20/11.30 
Arş.Gör. ESRA AKGÜL & Prof.Dr Emel 
KIZILKAYA AYDOĞAN & Prof.Dr. Cem 
SİNANOĞLU 

ESTIMATING OF CUSTOMER PERCEPTIONS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

11.30/11.40 Dr. Öğr. Üyesi. Yaşar KOP ZAMAN VE MEKÂN KAVRAMINA TARİH ÖĞRETİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ 
11.40/11.50 Dr. Öğr. Üyesi. Yaşar KOP TARİHİN KONUSUNUN NE OLDUĞUNA DAİR DÜŞÜNCELER 
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DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
11.05. 2018  Friday/ Hour 13.00-15.00 Dr. Fatih ÜNAL SIIRT HALL 

TIME AUTHORS PAPER 
13.00/13.10 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AL GÜRCİSTAN’IN 1997-2016 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANS ENDEKSİ: “SİHİRLİ KARE 

YAKLAŞIMI” 
13.10/13.20 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AL & Dr. Öğr.Üyesi .Ezgi 

BADAY YILDIZ 
KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSINA ETKİSİ: “SİHİRLİ 
KARE YAKLAŞIMI” 

13.20/13.30 Dr. Öğr. Üyesi. Ali ÖZCAN & Prof. Dr. Özhan 
TINGOY SERDENGEÇTİ DERGİSİ’NDE MİZAH 

13.35/13.40 Dr. Öğr. Üyesi. Ali ÖZCAN & Prof. Dr. Özhan 
TINGOY SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 

13.40/13.50 Öğr.Gör.Veysel TATAR & Dr.Öğr.Üyesi. Mehmet 
Rıza ADALI & Meriç Burçin ÖZER 

TÜRKİYE KIYILARINDA 2012-2017 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN DENİZ KAZA VE 
OLAYLARININ İSTATİSTİKSEL VERİLERİ ANALİZİ 

13.50/14.00 Öğr.Gör.Veysel TATAR & Dr. Öğr. Üyesi. 
Mehmet Rıza ADALI & Meriç Burçin ÖZER YALIN ÜRETİM-5S UYGULAMASI 

14.00/14.10 Öğr.Gör.Veysel TATAR & Dr.Öğr. Üyesi. 
Mehmet Rıza ADALI & Meriç Burçin ÖZER 

REBA YÖNTEMİ İLE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOMOTİV YAN 
SANAYİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI 

14.10/14.20 Öğr.Gör.Veysel TATAR & Dr.Öğr. Üyesi. 
Mehmet Rıza ADALI & Meriç Burçin ÖZER 

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ KULLANILARAK CNC TEZGAH 
SEÇİMİ UYGULAMASI 

14.20/14.30 Dr. Öğr. Üyesi. Fatih ÜNAL & Dr. Öğr. Üyesi. 
Abdülkadir AYANOĞLU & Arş. Gör. Dr. Nesrin 
İLGİN BEYAZIT & Öğr. Gör. Ahmet Erhan 
AKAN  

A THERMODYNAMIC ANALYSIS OF A SINGLE EFFECT NATURAL GAS DRIVEN ABSORPTION HEAT 
PUMP SYSTEM FOR HEATING SEASON 

14.30/14.40 Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÜNAL & Dr. Öğr. Üyesi. 
Abdülkadir AYANOĞLU & Arş. Gör. Dr. Nesrin 
İLGİN BEYAZIT & Öğr. Gör. Ahmet Erhan 
AKAN  

AN ECONOMIC ANALYSIS OF A SINGLE EFFECT NATURAL GAS DRIVEN ABSORPTION HEAT PUMP 
SYSTEM 

14.40/14.50 Dr. Öğr. Üyesi. Funda KURAK AÇICI TASARIM MEKANINI YARATMAK: KONSEPT MEKANLAR 
14.50/15.00 

Dr. Öğr. Üyesi. Şerif BALDIRAN  & Dr. Öğr. 
Üyesi. Ergün ŞİMŞEK 

MESLEK YÜKSEKOKULUNDAN MEZUN KADINLARIN OKUL BAŞARI DURUMLARI İLE MEZUNİYET 
SONRASI ÇALIŞMA DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖRNEĞİ 

DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
11.05. 2018  Friday / Hour 13.00-15.00 Dr. Hakan ARSLANER KUTAISI HALL 

TIME AUTHORS PAPER 
13.00/13.10 Dr.Öğr.Üyesi HAKAN ARSLANER ÜCRET GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN ANALİZİ 
13.10/13.20 Dr.Öğr.Üyesi. Hakan ARSLANER & Öğr.Gör. 

Onur DURUKAL 
ADALETİN ADİL DAĞILIMINA YARDIMCI BİR MÜESSESE: BİLİRKİŞİLİK VE İDARİ YARGILAMADAKİ 
YERİ 

13.20/13.30 Öğr. Gör. Onur DURUKAL & Öğr. Gör. Dr. Esma 
DURUKAL & Öğr. Gör. Seda TAPDIK 

E-DEVLET HİZMET KALİTESİNİ E-DEVLET EĞİTİMİ FARKLILIKLARI DİKKATE ALINARAK E-
MEMNUNİYETE ETKİSİ

13.35/13.40 Öğr. Gör. Onur DURUKAL & Dr. Öğr. Üyesi 
Hakan ARLANER TÜRKİYE VARLIK FONU’NUN TÜZEL KİŞİLER İÇERİSİNDE YERİNİN TESPİTİ 

13.40/13.50 Öğr.Gör. Şenol TOPRAK & Prof.Dr. Mustafa 
MACİT & Dr. Öğr. Üyesi Necmi DEGE & Prof. 
Dr. Hasan TANAK 

(E) -2,4- DI-TERT- BUTYL-6 - ((4- (METHOXYBENZYLIMINO) METHYL) PHENOL COMPOUND FOR THE
COMPUTATIONAL STUDIES WITH DFT METHOD 

13.50/14.00 Öğr. Gör. Şenol TOPRAK & Prof.Dr. Hasan 
TANAK 

DFT QUANTUM CHEMİCAL STUDİES OF 2-((E)-{[4- (HYDROXYMETHYL) PHENYL] İMİNO} METHYL) 
PHENOL 

14.00/14.10 Dr. Öğr.Gör.Hasan DİRİK & Öğr. Gör. Cenk 
GEZEGİN & Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL & 
Engin Ufuk ERGÜL 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF IEC’S TRANSFORMER THERMAL MODELS 

14.10/14.20 Dr. Öğr.Gör.Hasan DİRİK  & Öğr. Gör. Cenk 
GEZEGİN & Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL & 
Engin Ufuk ERGÜL 

EXPERIMENTAL INVESTIGATON OF IEEE THERMAL MODELS USED IN TEMPERATURE 
CALCULATIONS OF DISTRIBUTION TRANSFORMERS 

14.20/14.30 Mahmoud EL HAJ AHMAD & Doç.Dr. Korhan 
OZGAN & Arş.Gör.Saffet KILIÇER 

COMPARATIVE STUDY OF TSCB 2018, TSC 2007, EUROCODE 8 AND ASCE 7/16: APPLIED TO AN OFFICE 
STEEL BUILDINGS 

14.30/14.40 Arş.Gör. Saffet KILIÇER & Doç.Dr. Korhan 
OZGAN  & Mahmoud EL HAJ AHMAD A STUDY ON EFFECTS OF GREEN ROOFS TO DESIGN OF R/C BUILDINGS 

14.40/14.50 Dr. Ataman KARAÇÖP & Dr. Tufan 
İNALTEKİN 

AİLELERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞI FEN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNE KATILIM 
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

14.50/15.00 Dr. Ataman KARAÇÖP & Dr. Tufan 
İNALTEKİN 

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM ANLAYIŞLARI ÜZERİNE BİR DİSİPLİNER 
İNCELENME 
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DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
11.05. 2018  Friday / Hour 15.00-17.00 Prof.Dr. Gulzar IBRAHIMOVA SIIRT HALL 

TIME AUTHORS PAPER 
15.00/15.10 Dr. Öğr. Üyesi. Derya SARI & Dr. Öğr. Üyesi. Banu 

KARAŞAH KENTSEL ALANLARDA KULLANILAN İSTİLACI SÜS BİTKİLERİ 

15.10/15.20 Prof. Dr.Gülzar İBRAHİMOVA & Vagif 
VALİZADE BATI ZENGEZUR`UN SOVYET ERMENİSTANINA BİRLEŞTİRİLMESİ 

15.20/15.30 
Ebru ÇORUH & Doc.Dr. Nazan AVCIOĞLU 
KALEBEK & Gökçe ÖZDEMİR & Tuğba 
ÖZTÜRK 

GERİ DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İKİNCİ EL GİYSİLERİN TEKRAR KULLANIMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ve 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

15.30/15.40 Öğr. Gör. Nida YILDIRIM  &  Prof. Dr. Hüseyin 
Gazi TÜRKSOY 

YIKAMA İŞLEMLERİNİN DENİM KUMAŞLARIN TERMOFİZYOLOJİK KONFOR ÖZELLİKLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

15.40/15.50 Dr.Öğr.Üyesi. Serap YÜCEL DEĞİŞEN PAZARLAMA PARADİGMASINDA YENİ BİR VAROLUŞ BİÇİMİ: OYUN ve OYUNLAŞTIRMA 

15.50/16.00 Dr. Özge İSLAMOĞLU TARİHİ YAPILARIN YENİDEN KULLANIMI BAĞLAMINDA RİZE MÜZESİ VE ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
ÖRNEĞİ 

16.00/16.10 Prof.Dr. Mehmet OKUR ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ PARTİLERİNİN TÜZÜK VE PROGRAMLARINDA EKONOMİK 
YAKLAŞIMLAR 

16.10/16.20 Prof.Dr. Mehmet OKUR & Hazel KUL TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDA İMZALANAN ANTLAŞMALAR, PROTOKOLLER ve 
SÖZLEŞMELERE DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

16.20/16.30 Prof.Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU HUMAN AND FREEDOM AREA IN ISLAMIC THOUGHTS 

16.30/16.40 
Dr.Öğr.Üyesi. Ezgi BADAY YILDIZ  & 
Dr.Öğr.Üyesi Emrullah METE & Dr.Öğr.Üyesi 
Yeşim DİNDAROĞLU 

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDE İKİLEM: DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İTHALATA DAYALI BÜYÜME 

16.40/16.50 
Dr.Öğr.Üyesi. Yeşim DİNDAROĞLU & 
Dr.Öğr.Üyesi. Ezgi BADAY YILDIZ & 
Dr.Öğr.Üyesi. Emrullah METE 

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

16.50/17.00 Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR & Prof.Dr.Hüseyin 
ÖĞÜT & Doç.Dr.Tahir GÖNEN ATIK LASTİK POTANSİYELİNİN BELİRLEMESİ VE EKONOMİYE ETKİSİ (BİŞKEK ÖRNEĞİ) 

17.50/17.10 Dr. Öğr. Üyesi. Banu KARAŞAH & Dr. Öğr. Üyesi. 
Derya SARI  YAYLARIN SUNDUĞU REKREASYONEL OLANAKLAR VE TURİZMAKTİVİTELERİ ‘ARTVİN ÖRNEĞİ’ 

DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
11.05. 2018  Friday / Hour 15.00-17.30 Assoc. Prof. Dr. Cengiz YANIKLAR 

 Dr. Uyan YÜKSEL 
KUTAISI HALL 

TIME AUTHORS PAPER 

15.00/15.10 
Öğr.Gör.Ersin AYHAN & Öğr.Gör.Mehmet Şah 
GÜLTEKİN  & Öğr.Gör.Yaşar KAYAN & Dr. 
Öğr.Üyesi Uyan YÜKSEL 

TÜRKİYEDE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDAKİ SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

15.10/15.20 
Öğr. Gör.Mehmet Şah GÜLTEKİN & 
Dr.Öğr.Üyesi.Uyan YÜKSEL & Öğr. Gör.Ersin 
AYHAN 

TEKNİK PROGRAMLARDA “KOROZYON VE KOROZYONA DAYANIM” DERSİNİN ENDÜSTRİDE 
ÖNEMİ 

15.20/15.30 Öğr. Gör.Mehmet Şah GÜLTEKİN & Dr.Öğr.Üyesi. 
Uyan YÜKSEL & Öğr. Gör.Ersin AYHAN 

ÇİFT ATLAMALI (TWİLL) HASIR YAPISINA SAHİP CFRP PLAKALARINDELİNMESİNDE YÜZEY 
PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ AZALTACAK DELME YÖNTEMİ VE OPTİMUM PARAMETRELERİN 
BELİRLENMESİ. 

15.30/15.40 
Öğr. Gör. Ersin AYHAN & Öğr. Gör. Mehmet Şah 
GÜLTEKİN & Öğr. Gör. Yaşar KAYAN & Dr. 
Öğr.Üyesi Uyan YÜKSEL 

TÜRKİYE’DE YAPILARDA KULLANILAN SON TEKNOLOJİ İNŞAAT KALIPSİSTEMLERİNİN ESKİ 
KALIP SİSTEMLERİ İLE ZAMAN VE MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

15.40/15.50 
Öğr. Gör. Ümit Yaşar ELYILDIRIM &  Dr. 
Öğr.Üyesi Hasan ASLAN & Doç.Dr. Cengiz 
YANIKLAR 

SOSYAL BİLGİLERİ EĞİTİMİNDE ÜRÜN, SÜREÇ VE ERİŞİYE YÖNELİK PROGRAM DEĞERLENDİRME 
MODELLERİ 

15.50/16.00 Öğr.Gör. Ümit Yaşar ELYILDIRIM & Dr.Öğr.Üyesi 
Hasan Aslan & Doç.Dr. Cengiz YANIKLAR ETKİN VATANDAŞLIK EĞİTİMİ VE DİJİTAL VATANDAŞLIK 

16.00/16.10 Doç.Dr. Cenk KEŞAN & Arş.Gör. Dilek İZGİOL 21st CENTURY LEARNER SKILLS OF ELEMENTARY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS 
16.10/16.20 Doç.Dr. Cenk KEŞAN & Arş.Gör. Dilek İZGİOL EMOTIONAL QUOTIENT SKILLS OF ELEMENTARY MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS 

16.20/16.30 Mohammed  Shareef ABDULMOHSİN & Dr. 
Öğr.Üyesi Mustafa ONÜÇYILDIZ IMPACT OF ERMENEK DAM ON SURROUND CLİMATE 

16.30/16.40 Mohammed Shareef ABDULMOHSİN & Dr. 
Öğr.Üyesi Mustafa ONÜÇYILDIZ IRAQ; THE EUPHRATES - TIGRIS BASIN 

16.40/16.50 Dr. Hürriyet ÇİMEN & Dr. Firuzan SAÇ & Arş.Gör. 
Derya BAYSAL OTEL MUTFAK GİDERLERİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İRDELENMESİ 

16.50/17.00 Dr. Hürriyet ÇİMEN & Öğr. Gör. Bora TOPAL UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

17.00/17.10 
Öğr.Gör.Yaşar KAYAN & Dr.Öğr.üyesi Uyan 
YÜKSEL & Öğr. Gör. Ersin AYHAN SİİRT’TE BULUNAN TARİHİ YAPILARIN HARÇ ANALİZİ 

17.10/17.20 H. Gokay BILIC & Prof. Dr. Serhan OZDEMIR THE USE OF ENERGY HARVESTING FOR CONDITION MONITORING WITH RFID IN POWER 
TRANSMISSION BELTS 

17.20/17.30 H. Gokay BILIC & Prof. Dr. Serhan OZDEMIR THE USE OF RFID INDOOR POSITIONING METHOD FOR FAULT DETECTION IN POWER 
TRANSMISSION BELTS 
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DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
12.05.2018 Saturday / Hour 1000-12.00 Prof.Dr. Oya Aytemiz SEYMEN 

 Prof.Dr. Tamer BOLAT 
SIIRT HALL 1 

TIME AUTHORS PAPER 

10.00/10.10 
Prof.Dr. Oya Aytemiz SEYMEN & Prof.Dr. Tamer 
BOLAT & Doç.Dr. Oya İnci BOLAT & Arş.Gör. 
Yahya KATI& Arş.Gör. Oğuzhan KİNTER 

THE USE OF SOCIODRAMA TECHNIQUE FOR CULTURAL ADAPTATION IN MULTINATIONAL 
COMPANIES: A MODEL PROPOSAL 

10.10/10.20 
Prof.Dr. Tamer BOLAT & Prof.Dr. Oya Aytemiz 
SEYMEN & Doç.Dr. Oya İnci BOLAT & Arş.Gör. 
Yahya KATI & Arş.Gör. Oğuzhan KİNTER 

THE RELATIONSHIP OF POWER DISTANCE AND PATERNALISTIC LEADERSHIP: AN EVALUATION IN 
TERMS OF GENERATION 

10.20/10.30 Dr. Aylin ARAS MİMARLIK VE AYDINLATMA TASARIMI ARAKESİTİNDE TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ 
TEZLERİN İNCELENMESİ 

10.30/10.40 Doç.Dr.Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Zahide 
AKDOĞAN & Eda ÖZAY PATERNALİST LİDERLİK TARZININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

10.40/10.50 Dr. Öğr. Üyesi. Barış YILDIZ THE ROLE OF TAX POLICIES IN THE DEVELOPMENT EFFORTS OF DEVELOPING COUNTRIES 

10.50/11.00 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜVEN & Dr. Öğr. Üyesi. 
Türker ŞİMŞEK & Dr. Öğr. Üyesi Atila 
KARKACIER & Dr. Öğr. Üyesi. Emre ASLAN 

KAMU VE ÖZEL İDARELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN KARŞIKARŞIYA KALDIĞI SORUNLARDAN 
BİRİ: ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK SORUNSALI 

11.00/11.10 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜVEN & Dr.Öğr. Üyesi. 
Türker ŞİMŞEK & Dr. Öğr. Üyesi Atila 
KARKACIER & Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN 

COĞRAFİ İŞARETLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ: TOKAT ÖRNEĞİ 

11.10/11.20 
Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER & Dr.Öğr. 
Üyesi. Türker ŞİMŞEK & Dr. Öğr. Üyesi Emre 
ASLAN  

DÜNDEN BUGÜNE İÇ DENETİM ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM 

11.20/11.30 
Dr. Öğr. Üyesi. Emre ASLAN & Dr. Öğr. Üyesi. 
Atila KARKACIER & Dr. Öğr. Üyesi. Türker 
ŞİMŞEK 

BİR ORTAK KULLANIM TESİSİNDE ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI 

11.30/11.40 
Arş.Gör. Nasibe TEKİNER ; Dr.Öğr.Üyesi Elif 
TOZLU & Prof. Dr. Recep KOTAN & Dr.Öğr. 
Üyesi Fatih DADAŞOĞLU 

BİOLOGİCAL CONTROL OF BOTRYTİS CİNEREA AND ALTERNARİA ALTERNATA WİTH BİOAGENT 
BACTERİA AND FUNGİ UNDER IN VİTRO CONDİTİONS 

11.40/11.50 Öğr Gör. Mehmet Akif KARATAŞER & Dr. Öğr. 
Üyesi. Soner ÇELEN ZENCEFİLİN MİKRODALGA ENERJİSİ İLE KURUTULMASI VE MODELLEMESİ 

11.50/12.00 Öğr Gör. Mehmet Akif KARATAŞER & Dr. Öğr. 
Üyesi. Soner ÇELEN 

MİKRODALGA METODU İLE PATLICANIN KURUTULMASINDA EFEKTİF DİFÜZYON KATSAYISI VE 
AKTİVASYON ENERJİSİNİN BELİRLENMESİ 

DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
12.05.2018 Saturday / Hour 13.00-15.00 Assoc. Prof.  Dr. Kemal EROL & 

Dr.Umut Tolga GÜMÜŞ 
SIIRT HALL 1 

TIME AUTHORS PAPER 
13.00/13.10 Dr.Öğr.Üyesi. Umut EVLİMOĞLU & 

Dr.Öğr.Üyesi.Umut Tolga GÜMÜŞ & Arş.Gör. 
Hatice Can ÖZİÇ & Dr.Öğr.Üyesi.Durmuş SEZER 

İTİBARİ PARANIN KULLANIMDAN KALDIRILMASINA YÖNELİK: TEORİK BİR YAKLAŞIM 

13.10/13.20 Dr.Öğr.Üyesi Umut EVLİMOĞLU & 
Dr.Öğr.Üyesi.Umut Tolga GÜMÜŞ & Arş.Gör. 
Hatice Can ÖZİÇ & Dr.Öğr.Üyesi.Durmuş SEZER 

BİST’TE ULAŞIM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN AHP VE TOPSİS YÖNTEMLERİ 
KULLANILARAK FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ VE GETİRİLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

13.20/13.30 Doç. Dr. Kemal EROL MALTA SÜRGÜNÜ BİR ŞAİR: SÜLEYMAN NAZİF 
13.35/13.40 

Dr. Yıldırım TOSUN WASHİNG OF TURKİSH LİGNİTE SLİME AND ŞIRNAK ASPHALTİTE BY MİCRO SELECTİVE 
COAGULATİON İN MODİFİED CENTRİFUGE SETTLİNG SEPERATOR 

13.40/13.50 
Dr. Yıldırım TOSUN EVALUATION OF PYRITE TAILINGS ASH FOR METAL LEACHİNG BY MOLTEN SALT 

MICROWAVE ROASTING 
13.50/14.00 Dr. Yıldırım TOSUN CO- BIOGAS PRODUCTION FROM AGRICULTURAL BIOWASTE, STRAW, WOOD WASTE AND 

ASPHALTİTE SLİME 
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DATE HEAD OF SESSION WORKSHOP NO 
12.04.2018 Saturday/ Hour 15.00-17.00 Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU 

Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK 
WORKSHOP 1 

TIME AUTHORS PAPER 
14.20/14.30 Hilal ATAÇ & Ceran KOPUZ  & Osman GÜN & 

Halil ARSLAN 
YAZILIM GELİŞTİRİCİ EKOSİSTEMİNİN İNCELENMESİ ve HİZMET-İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI: 
DETAYSOFT AR-GE MERKEZİ ÖRNEĞİ 

14.30/14.40 Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU & Prof. Dr. 
Temel GÖKTÜRK & Dr.Öğr.Üyesi. Hayal 
AKYILDIRIM BEĞEN 

FOLK MEDICINE OF HATİLA VALLEY NATIONAL PARK, ARTVİN 

14.40/14.50 Prof.Dr. Temel GÖKTÜRK &  Prof.Dr. Göksel 
TOZLU 

PYRETHRUM VE BACİLLUS THURİNGİENSİS BİYOPESTİSİTLERİNİN DİPRİON PİNİ L. VE 
NEODİPRİON SERTİFER (GEOFFR.) (HYMENOPTERA: DİPRİONİDAE) LARVALARI NA KARŞI ETKİSİ 

14.50/15.00 Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Zahide 
AKDOĞAN & Ayşe ALKIŞ ÖRGÜTSEL KİMLİK ÜZERİNDE ÖRGÜTSEL ATALET ALGISININ ETKİSİ 

15.10/15.20 
Dr.Öğr.Üyesi.Yasin ÜNAL & Öğr. Gör. Canpolat 
KAYA & Öğr. Gör.Dr. Emre KUZUGÜDENLİ & 
Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ 

2007-2017 YILLARI ARASINDA ISPARTA YÖRESİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA YÜRÜTÜLEN 
TÜBİTAK DESTEKLİ 4004 - DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROJELERİNİN ÖZELLİKLERİ 

15.20/15.30 
Dr.Öğr.Üyesi Yasin ÜNAL & Öğr. Gör. Canpolat 
KAYA & Öğr. Gör. Dr. Emre KUZUGÜDENLİ & 
Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ 

EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMLERİNİN ENGELLİ BİREYLER İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN 
İRDELENMESİ 

15.30/15.40 Dr. Merdin DANIŞMAZ THE USE OF SOME BIOFUELS IN THE PELLET FORM FOR DIRECT BURNING AND GASIFICATION 
PROCESSES 

15.40/15.50 Dr. Merdin DANIŞMAZ COMPARATIVE EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY OF NATURAL GAS COMBINED CYCLE 
POWER PLANTS AND NUCLEAR POWER PLANTS 

Prof.Dr.H.Aşkın AKPULAT ;  Prof.Dr.Özgür 
EMİNAĞAOĞLU GYPSUM AND PLANT DİVERSİTY 

DATE WORKSHOP NO 3 
12. 05.2018 POSTER PRESENTATIONS 
AUTHORS PAPER 

Prof.Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN & Arş.Gör. Serkan 
DAYAN & Elif SARIOĞLAN 

NOVEL PR 3+ COMPLEXES; SYNTHESİS, CHARACTERİZATİON AND CATALYTİC EFFİCİENTLY FOR 
REDUCTİON OF NİTROARENES (poster) 

Dr.Öğr.Üyesi Canan ORAL & Dr.Öğr.Üyesi Engin Ufuk ERGÜL & 
Dr.Öğr.Üyesi Levent UĞUR & Öğr.Gör.Dr. Erhan BERGİL TEMEL EL HAREKETLERİNİN KÜMELEME YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ 

Dr.Öğr.Üyesi Levent UĞUR & Dr.Öğr.Üyesi Engin Ufuk ERGÜL & 
Dr.Öğr.Üyesi Canan ORAL & Öğr.Gör.Dr. Erhan BERGİL 

AĞIRLIK TAŞINMASI SIRASINDA VERTEBRAYA BİNEN YÜKLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ 
İLE ANALİZİ 

Dr. Osman Vedüd EŞİDİR & Dr. Gökhan BAK INVESTIGATION OF AN EXAMPLE OF CORPORATE MAGAZINE PUBLISHING IN TURKEY: PRESS LIFE 
MAGAZINE 

Dr. Osman Vedüd EŞİDİR & Dr. Gökhan BAK USE OF SOCIAL MEDIA IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATIONS: IKSAD EXAMPLE 
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Türkmen DÖNMEZ  & Öğr.Gör. Melike 
CİLOŞOĞLU & Dr.Öğr.Üyesi. Levent UĞUR  ÜRETİMİ YAPILAN YALITIM MALZEMESİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE SİMÜLE EDİLMESİ 

Öğr. Gör. Melike CİLOŞOĞLU & Dr. Öğr. Üyesi Erkan Türkmen 
DÖNMEZ  

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN TASARIMLARINDA SOSYAL MEDYANIN 
ROLÜ VE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr.Üyesi. Yılmaz TOKTAŞ & Dr. Öğr.Üyesi. Yusuf Kemal 
ÖZTÜRK THE ROLE OF AGRICULTURE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: TURKEY EXAMPLE 

Dr. Öğr.Üyesi. Yılmaz TOKTAŞ & Dr. Öğr.Üyesi. Yusuf Kemal 
ÖZTÜRK 

THE PLACE OF AHMET MIDHAT IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF ECONOMICAL THOUGHT 
IN THE OTTOMAN 
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FOREWORD 
It is with deep satisfaction that I write this Foreword to the Proceedings of the UMTEB - 2. International 
Congress On Vocational And Technical Sciences held in Batumi, Georgia May 10-13, 2018. The high 
quality of the papers and the discussion represent the thinking and experience of men and women experts in 
their particular fields. Their contributions helped to make the Congress as outstanding as it will be. The 
papers contributed the most recent scientific knowledge known in the field of all steps of social sciences 
These Proceedings will furnish to scientific groups the world over an excellent reference book. I trust also 
that this will be an impetus to stimulate further study and research in all these areas. It was eights years ago 
that İKSAD was established in Turkey and we did our first academic organization in Golbasi town of 
Adiyaman province in 2013. Since then we have organized numerius meetings, panels, congresses and 
conferences over diffirent issues via our futurest vision. That vision has expressed itself today in the 
enthusiasm and fine work of the Turkey and abroad mission. In organizing process so many volunteers and 
professionals served. Here I would like to thank to Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK the head of Congress; many 
thanks go to the members of İKSAD Science Committees, the distinguished academics; head of İKSAD 
Science Committee; Sefa Salih BILDIRICI, the senior advisor of IKSAD; Zhuldyz SAKHI, the general 
coordinator of congress, Damezhan SADYKOVA, Mariam S. OLSSON, and whole İKSAD team for that 
valuable organization.  

Kind regards 

MUSTAFA LATİF EMEK 
President of Institute of Economic Development and Social Researches 
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ABSTRACTS 
NİLGÜN KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN & Arş.Gör.Serkan DAYAN & Elif 
SARIOĞLAN 1 

Sm3 + KATKILI Ba2Ca (BO3) 2 TOZ  IŞILDARININ  LUMİNESANS ÖZELLİKLERİ 

Halil İsmet UÇAN & Ali Hussein AL-OABİDİ 
3 (3- (4- (1 H-İMİDAZO [4,5-F] [1,10] PHENANTHROLİN-2-İL) FENOKSİ) PROPİL) 

FE3O4DİMETHOXYSİLANOL) KOBALT (II) NİTRAT SENTEZİ

Halil İsmet UÇAN & Ali Hussein AL-OABİDİ 

5 
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Sm3 + KATKILI Ba2Ca (BO3) 2 TOZ  IŞILDARININ  LUMİNESANS ÖZELLİKLERİ  

LUMINESCENCE PROPERTIES OF Sm3+ DOPED Ba2Ca(BO3)2 POWDER PHOSPHOR 

Profesör Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN  
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 

Elif SARIOĞLAN  
Doktora Öğrencisi Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 

Arş.Gör. Serkan DAYAN 
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 

ÖZET 

İnorganik boratlar, çeşitli yapı tipleri, geniş spektrumlu ve yüksek optik kalitesi ile geniş bir araştırma odağı olmuştur. 
Bor ve bileşikleri, cam, aşındırıcı maddeler, refrakterler, temizleme bileşikleri, ağartıcılar, lifler, kompozit 
malzemeler, alev geciktiriciler, yakıtlar, ve emayeler gibi olağan dışı büyük uygulama alanına sahiptirler. Ayrıca 
tarım, tıp,  metalurji ve nükleer uygulamalarda da uygulama alanı bulmaktadırlar. . 

 Alkali metal ve alkali-toprak-metal boratların çalışmaları, olağanüstü fiziksel özelliklere sahip geniş bir bileşik ailesi 
üretmiştir [1-2]. 

Bu çalışmada, literatürde  daha önce  çalışılmamış yeni bir bileşik elde edildi. Lantanit (L) grubu elementlerinden 
Sm3+ oksitleri bor bileşiklerine katkılandı. Daha sonra katı hal reaksiyonu uygulandı. Her bir katkılama prosesinde 
lantanit iyonunun ışıldamaya etkisini incelemek için % 1,% 5 ve % 10 lantanit içeren bir dizi Ba2Ca (BO3) 2 bileşiği 
hazırlandı., DTA / TG ile yeni ışıldarın karakterizasyonu yapıldı. Işıldama  özellikleri, hem UV lambaları hem de 
fotolüminesans (PL) spektrofotometresi kullanılarak  belirlendi. 

Referanslar: 

[1] Xiao F, Xue Y N, Zhang Q Y. Y4MgSi3O13:RE3+ (RE= Ce, Tb and Eu) nanophosphors for a full-color 
display. Phys. Rev. B: Condens. Matter, 2010, 405: 4445. 

[2] Kechele J A, Oeckler O, Stadler F, Schnick W. Structure elucidation of BaSi2O2N2–A host lattice for rare-
earth doped luminescent materials in phosphor-converted (pc)-LEDs. Solid State Sci., 2009, 11: 537.  

Teşekkürler: 

Erciyes Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri destekleme birimine (ERUBAP) FDK-4432 numaralı projeye verdiği 
mali destek için teşekkür ederiz. 

Anahtar Kelimeler: Katı hal reaksiyon metodu, fotolüminesans, Sm3+ luminesans özellikleri, Boratların ışıldama 
özellikleri  

ABSTRACT 

Inorganic borates have long been a focus of research for their variety of structure type, wide spectrum with high 
damage threshold, and high optical quality. Boron and its compounds have unusually large applications from glass, 
abrasives and refractories, cleaning compounds and bleaches, fibres and composites to flame retardants, fuels, glazes, 
frits and enamels, etc. They also find application in agriculture, medicine, metallurgy and nuclear applications. 

Studies of alkali metal and alkaline-earth-metal borates have produced a large family of compounds with outstanding 
physical properties[1-2]. 

In this experimental study, a different compound which was not studied in the literature and which has not been 
studied previously has been obtained. Oxides of lanthanide (L) group elements ( Sm3 +) was doped to the boron 
compounds. And then solid state reaction was applied. A series of boron compounds containing 1%, 5% and 10% 
lanthanide were obtained in order to examine the lanthanide glow effect in each dope process. As a result, DTA / TG 
device was used for the characterization of a different compounds. Radiation properties were determined by observing 
both the UV lamps and the photoluminescence spectrophotometer ( PL). 
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(3- (4- (1 H-İMİDAZO [4,5-F] [1,10] PHENANTHROLİN-2-İL) FENOKSİ) PROPİL) 
FE3O4DİMETHOXYSİLANOL) KOBALT (II) NİTRAT SENTEZİ  

SYNTHESIS OF (3-(4- (1H-İMİDAZO[4,5- F][1,10]PHENANTHROLİN-2- 
YL)PHENOXY)PROPYL) FE3O4DİMETHOXYSİLANOL) COBALT(II) NİTRATE 

Prof.Dr.Halil İsmet UÇAN 
Selçuk Üniversitesi Fen fakültesi Kimya Bölümü 

Ali Hussein AL-OABİDİ  
Dr. öğrencisi Selçuk Üniversitesi Fen fakültesi Kimya Bölümü 

ÖZET 
Bu çalışmada 1,10-fenantrolen-5,6-dion (1,10-fenantrolin) kullanıldı. 1,10-fenantrolin-5,6-din ve aldehit türevlerinin 
piridin grubunu içeren fenanthrimidazol hazırlandı (SPION) - (3-Aminopropil) trietoksisilan (CPTS) ligand bileşiği 
hazırlandı (3- (4- (1H-) imidazo [4,5-f] [1,10] fenantrolin-2-il) fenoksi) propil) Fe3O4dimetoksisilanol, daha sonra bir 
çözeltiye Co (N03) 2.6H20 ilave edildi. Karışım 24 saat 90 ° C'de karıştırıldı. Karışım oda sıcaklığına kadar 
soğutuldu, suyla 5 ° C'ye soğutuldu ve vakum kurutuldu. 

Biz (3- (4- (1H-imidazo [4,5-f] [1,10] fenantrolin-2-il) fenoksi) propil) Fe3O4dimetoksisilanol) Kobalt (II) nitrat 
kullandık. Ligand-metal kompleksini içeren elde edilen nanoparçacık, daha sonra, immobilizasyon için albümin ve 
hemoglobin gibi bazı proteinler ile etkileşime girecek ve bağlanma miktarları karşılaştırılacaktır. 

 
Referanslar: 

1. Samy N. A., Alexander V.‘New star-shapedtrinuclear Ru(II) polypyridine complexes of imidazo[4,5-
f][1,10]phenanthroline derivatives: syntheses, characterization, photophysical and electrochemical 
properties’, Dalton Trans, 2011,40, 8630–8642. 

2. Obali A.Y.,Ucan H.I., ‘Ruthenium(II) Complexes of Mono-, Di- and Tripodal Polypyridine Ligands: 
Synthesis, Characterization, and Spectroscopic Studies, J. Fluoresc, 2015, DOI 10.1007/s10895-015-
15500. 

3. Recent advances in superparamagnetic iron oxide nanoparticles
 
(SPIONs) for in vitro and in 

vivo cancer nanotheranostics Ganeshlenin Kandasamy, Dipak Maity ,Nanomaterials Lab. 
Department of Mechanical Engineering, Shiv Nadar University, Uttar Pradesh 2014,  
India. 

Anahtar Kelimeler: ( 1,10-Fenantrolin-5,6-Din ligand-metal kompleksi, Co (NO3) 2.6H20, (CPTS)). 

ABSTRACT 

In this study, 1,10-phenanthrolene-5,6-dion (1,10-phenanthrolin) was used. Phenanthrimidazole, which contains 
pyridine group of 1,10-phenanthroline-5,6-din and aldehyde derivatives, was prepared (SPION) - (3-Aminopropyl) 
triethoxysilane (CPTS) ligand compound was prepared (3-(4-(1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolin-2-
yl)phenoxy)propyl)Fe3O4dimethoxysilanol then Co(NO3)2.6H2O was added to a solution The mixture was stirred at 
90 ° C for 24 hours. The mixture cooled to room temperature was washed with water cooled to 5 ° C and the vacuum 
was dried. 

We used (3-(4-(1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolin-2-yl)phenoxy)propyl) Fe3O4dimethoxysilanol) Cobalt(II) 
nitrate. The obtained nanoparticle containing the ligand-metal complex is then will be interacted with some proteins 
such as albumin and hemoglobin for immobilization and the binding quantities will be compared. 
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(4 - ((3- (4- (1H-İMİDAZO [4,5-F] [1,10] FENANTROLİN-İL) FENOKSİ) PROPİL) AMİNO) 
BUTİL) İMMOBİLİZE AFİNİTE SİSTEMİ OLARAK FE3O4 DİMETOKSİSİLANOL / NİKEL (II) 

İYONLARI ACOMPOUND'UN MİYOGLOBİN İÇİN BİYOLOJİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

STUDY OF THE BİOLOGİCAL EFFECT OF A COMPOUND (4-((3-(4-(1H-İMİDAZO[4,5-
F][1,10]PHENANTHROLİN-YL)PHENOXY) PROPYL) AMİNO) BUTYL) FE3O4 

DİMETHOXYSİLANOL / NİCKEL(II) İONS AS İMMOBİLİZED AFFİNİTY SYSTEM FOR 
MYOGLOBİN) 

Prof.Dr.Halil İsmet UÇAN 
Selçuk Üniversitesi Fen fakültesi Kimya Bölümü 

Ali Hussein AL-OABİDİ  
Dr. öğrencisi Selçuk Üniversitesi Fen fakültesi Kimya Bölümü 

Son yıllarda fentandin dion ve türevleri uzun süre kimyasal reaksiyonlarda kullanılmıştır. Bu mektupta bir l, 10-
fenantropilen-5,6-dion reaksiyonunun reaksiyonunun bir sonucu olarak oluşacak piperidil grubunu içeren imidazol 
bileşiklerinin sentezi ve bunları çeşitli mineral kompleksleri ile üretme. Ek olarak, kolon ambalaj malzemeleri olarak 
kullanılacak nanopartiküller ile bir araya getirilen bağlantılar, protein saflaştırmasında yaygın olarak kullanılan afinite 
metal kromatografisinin (IMAC) sertliğine eklenmiştir. Biyoteknolojinin kullanımları. 

Bileşik (4 - ((3- (4- (1h-imidazo [4,5-f] [1,10] fenantrolin-il) fenoksi) propil) amino) bütil) fe3o4 dimetoksisilanol 
nikel (ıı) iyonlarıdır. ligand-metal kompleksini içeren elde edilen nanopartikül daha sonra, immobilizasyon için 
miyoglobin ve karşılaştırılan bağlanma miktarları gibi bazı proteinler ile etkileşime girecektir. 

 
Referanslar 

1. esra maltas, ahmed nuri kursunlu, gulsin arslan, mustafa ozmen applied surface science 349 (2015) ,     a new 
bodipy/nanoparticle/ni affinity system for binding of cytchrome       ,811-816 

2. obali a.y.,ucan h.ı., ‘ruthenium(ıı) complexes of mono-, di- and tripodal polypyridine ligands: synthesis, 
characterization, and spectroscopic studies, j. fluoresc, 2015, doı 10.1007/s10895-015-15500. 

3. recent advances in superparamagnetic iron oxide nanoparticles
 
(spıons) for in vitro and in vivo cancer 

nanotheranostics ganeshlenin kandasamy, dipak maity ,nanomaterials lab. department of 
mechanical engineering, shiv nadar university, uttar pradesh 2014,  ındia. 

Anahtar Kelimeler:(1,10-fenanthrolin-5,6-dion- ligand-metal complex, Nickel(ıı) ions, Myoglobin). 

ABSTRACT 

İn recent years, phenantherolene dion and its derivatives have been used in chemical reactions for a long time. 
Synthesis of imidazole compounds containing the piperidil group that will be formed as a result of the reaction of a 
1,10-phenanthrolene-5,6-dion reaction in this letter, and manufacture these with various mineral complexes. In 
addition, links that have been assembled along with nanoparticles to be used as column packing materials have been 
added to the hardness of affinity metal chromatography (IMAC) commonly used in protein purification. Uses of 
biotechnology. 

We compound (4-((3-(4-(1h-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolene-yl)phenoxy) propyl) amino) butyl) fe3o4 
dimethoxysilanol  nickel(ıı) ions. the obtained nanoparticle containing the ligand-metal complex is then will be 
interacted with some proteins such as myoglobin for immobilization and the binding quantities compared.  
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ETKİSİ  

EFFECT OF DEPOSITION TIME STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL AND ELECTRICAL 
PROPERTIES OF CUO NANO THIN FILMS DEPOSITED BY CHEMICAL BATH DEPOSITION 

Doç.Dr.Emine GÜNERİ  
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 

Dilek AKER  
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Prof. Dr.Mehmet ARI  
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü  

Prof. Dr. Buket SAATÇİ  
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ÖZET  

Bu çalışmada, bakır oksit (CuO) ince filmlerin yapısal ve morfolojik özellikleri üzerinde depoma zamanının etkisini 

incelemek amaçlandı. Monoklinik yapıya sahip olan CuO oksitlenmiş bakırın en kararlı formudur. Yüksek kararlılık, 

süperiletkenlik ve optoelektronik özellikler gibi sahip olduğu özelliklerden dolayı güneş pili, sensor gibi teknolojik 

uygulamalarda kullanılabilir. CuO, kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanılarak elde edilebilir. Fiziksel yöntemlerde 

kullanılan malzemeler kimyasal yöntemlerden daha pahalıdır. Bu çalışmada kullanılan kimyasal banyo biriktirme 

yöntemi (CBD) de çok basit ve herhangi pahalı bir alete ihtiyaç yoktur. CuO ince filmler CBD kullanarak cam alt 

tabanlar üzerinde başarılı bir şekilde elde edildi. CuO ince filmler oksijen ortamında 80 °C'de 2 ile 6 saat arasında 

oluşturuldu. Daha sonra, elde edilen bu ince filmler 60 dakika boyunca 500 ° C' de tavlandı. X-ışını kırınımı (XRD) 

çalışmaları CuO ince filmlerin polikristal ve monoklinik yapıya sahip olduğunu doğruladı. Depolama zamanı 2 saatten 

6 saatte arttıkça, filmlerin yapısı amorf yapıdan kristal yapıya dönüştü. En iyi polikristal yapı 5 saatte depo edilen 

filmden elde edildi. Birim hücre parametreleri, tanecik büyüklüğü, gerilme, yapılanma sabiti XRD verileri kullanılarak 

hesaplandı. Film kalınlığı arttıkça tane büyüklüğünün arttığı gözlendi. Yapılanma sabitine göre, ince filmler (11-1) 

yönelimine sahip olduğu belirlendi. Yüzey morfolojik özellikleri ve element analizi, Field Emission Scanning 

Elektron Mikroskobu (FESEM) ve enerji dağılımlı X-ray analizi (EDX) kullanılarak belirlendi. CuO ince filmlerin 

elektrik özellikleri dört uç yöntemi kullanılarak belirlendi. 

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü birimi tarafından FYL-2017-7509 proje kodu 

altında desteklendi. 

Anahtar Kelimeler: CuO, İnce film, Depolama zamanı, Yapısal ve morfolojik özellikler 

ABSTRACT  

In this study, we aimed to understand the influence of deposition time on the structural and morphological properties 

of cupric oxide (CuO) thin films. CuO having a monoclinic structure is the most stable form of oxidized cupric. It can 

be used technological application such as sensor, solar cell because of having properties like high stability, 

superconductivity, optoelectronic properties.  CuO can be obtained using chemical and physical methods. Materials 

used in physical methods are expensive than chemical methods. Chemical bath deposition method (CBD) used in this 

study is olsa very simple and don’t need any expensive device. CuO thin films were succesfully deposited on glass 

substrate using CBD. CuO thin films were deposited from 2 to 6 hours at 80 C in oxygen environment. After that, the 
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thin films obtained are annealed at 500 °C for 60 min. X-ray diffraction (XRD) studies confirmed that the CuO thin 

films have polycrystal and monoclinic structure. As the deposition time increased from 2 h to 6 h, the structure of the 

films changed from amorphous to crystalline. The best polycrystalline structure was obtained in the film deposited in 

5 hours. Unit cell parameters, grain size, strain, texture coefficient were calculated by using XRD data. It was 

observed that grain size increased as film thickness increased. According to the values of texture coefficient, it has 

been determined that the thin films (11-1) have orientation. It is also observed in the XRD pattern that it has (11-1) 

orientation The surface morphological properties and elemental analysis were determined by using Field Emission 

Scanning Electron Microscopy (FESEM) and energy dispersive X-ray analysis (EDX).   The electrical properties of 

CuO thin films were determined using four probe method.  

This work was partially supported by the Erciyes University Scientific Research Projects Coordination Unit under the 

project number FYL-2017-7509 

Key Words: CuO, Thin film, Deposition time, Structural and morphological properties  
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE STAJ YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN ŞANTİYELERİ DEĞERLENDİRMESİ  

WORKING SAFETY EVALUATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN CONSTRUCTION 
SECTOR 

Öğr.Gör. Ramazan KAYABAŞI  
Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO İnşaat Bölümü 

Öğr.Gör. Ahmet ŞENER  
Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO İnşaat Bölümü 

ÖZET 

Küreselleşen ve modernleşen dünyada insanoğlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birçok farklı alanda işgücüne ihtiyaç 
duymaktadır. Çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan iş gücü taleplerinin karşılanabilmesi için oluşturulmuş olan meslek 
gruplarına yönelik mesleki ve teknik eğitimler yapılmaktadır. Her meslek grubunun mesleğinin gerekliliklerini 
yapabilmesi için, iyi bir mesleki bilgiye sahip olması gereklidir. Mesleki eğitimlerin yanında çalışanlara iş sağlığı ve 
güvenliği eğitiminin verilmesi ve iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi gereklidir. Ortam gözetimi yapabilen, 
tehlikelerin ve risklerin farkına varabilen işgücü, tüm sektörlerin var olan ihtiyacıdır. Çalışanların reaktif bakış açısıyla 
değil, proaktif bakış açısıyla iş güvenliğini değerlendirmeleri çok önemlidir. Bu durumun sağlanabilmesi için mesleki 
eğitimin yanında iş güvenliği eğitimleri de verilmelidir. İnşaat sektörü kendi içinde çok sayıda iş kolu ile kapsamlı bir 
sektördür. Ayrıca inşaat şantiyeleri sürekli değişen çalışan profili nedeniyle sabit işyerlerine benzememektedir. İnşaat 
sektöründe iş ortamının sürekli değişken bir yapıya sahip olması nedeniyle iş güvenliğinin sağlanması ancak 
profesyonel bir yaklaşımla mümkündür. İnşaat alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin zorunlu staj uygulaması 
bulunmaktadır. Bu bağlamda üniversiteler staj uygulaması yapacak bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği dersini zorunlu 
olarak okutmaktadır. Bu ders öğrencilere zorunlu ders kapsamında okutulmakla birlikte staj başvurusu yapabilmeleri 
için şart koşulmaktadır. Bu çalışmada inşaat ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine 
yönelik anket çalışması yapılmıştır. Öğrencilerden zorunlu staj uygulaması döneminde staj yaptıkları işyerleri veya 
şantiyeleri iş güvenliği açısından değerlendirmeleri istenilmiştir. Yüz elli öğrenciye yönelik yapılan bu çalışmada 
katılımcıların ortam gözetimi yapabilmeleri, tehlike ve riski tanımlayabilmeleri hedeflenmiştir. Otuz gün süre ile 
bulundukları staj uygulaması süresince staj yaptıkları çalışma sahalarını değerlendirmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda 
iş sağlığı ve güvenliği dersi almış yüz elli öğrencinin bakışıyla inşaat sektöründeki mevcut iş güvenliği durumu 
değerlendirilmiştir. Mesleki bilgiye sahip ve iş sağlığı ve güvenliği dersi almış öğrencilerin işyeri ortam gözetimi 
yapabildikleri, tehlike ve riskleri tanımlayabildikleri anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde 
iş güvenliği dersinin öğrencilerin güvenlik kültürüne önemli katkılar sunduğu görülmüştür. Staj uygulamaları 
öncesinde ve mesleklerine başlamadan kazandıkları bu yeterlilikler genç bireylerimizin ve çalıştıkları sektörlerin 
yararınadır. Değerlendirilen inşaat sektörü işletmelerinde henüz proaktif yaklaşımın tam olarak yerleşmediği 
görülmüştür. İşyeri ortamlarında iyileştirmeler sağlanmış olsa da yeterli seviyede olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Kazalar sonucunda meydana gelen ağır bedellerin ödenmemesi, maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi için kaza 
sonrası ödemek yerine kaza öncesi önlem almak anlayışının geliştirilmesi ülkemiz ve insanlık için yararlı olacaktır.   
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

ABSTRACT 

In the globalizing and modernizing world, mankind needs workforce in many different fields to meet its needs. 
Vocational and technical trainings are being conducted for the vocational groups established in order to meet the labor 
demands in various sectors. It is necessary for each profession group to have a good professional knowledge in order to 
be able to fulfill the requirements of the profession. In addition to vocational training, employees are required to be 
provided with occupational health and safety training and occupational safety culture. The workforce that can make 
surveillance, recognize the hazards and risks is the need of all sectors. It is very important for employees to evaluate 
job security with a proactive perspective, not a reactive view. In addition to vocational training, job safety training 
should be provided in order to achieve this. The construction sector itself is a comprehensive sector with a large 
number of business lines. Also construction sites are not like fixed businesses due to the constantly changing employee 
profile. Due to the constantly changing structure of the business environment in the construction sector, job security 
can only be achieved with a professional approach. There is a compulsory internship application for university students 
studying in the field of construction. In this context, universities are obliged to teach occupational health and safety 
courses in the sections to be applied for internship. This course is taught to the students within the scope of the 
compulsory course and is required for the internship application. In this study, a questionnaire study was conducted for 
university students who are trained in construction associate and undergraduate programs. Students are asked to 
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evaluate their workplaces or construction sites where they have an internship in terms of work safety during the period 
of compulsory internship application. In this study, which is directed towards one hundred and fifty students, it was 
aimed that the participants could make an environment surveillance and identify danger and risk. During their 
internship for thirty days, they were given the opportunity to evaluate their work place. In this context, the current job 
security situation in the construction sector has been assessed with the view of one hundred and fifty students who 
have taken a course on occupational health and safety. It has been understood that students who have vocational 
knowledge and who have taken lessons in occupational health and safety can define hazards and risks that they can 
perform workplace environment monitoring. As a result of the studies and evaluations made, it has been seen that the 
job safety lesson has made significant contribution to the security culture of the students. These qualifications, which 
they have gained before and during their internship practice, benefit the young people and the sectors they work in. It 
has been seen that the proactive approach has not been fully established in the evaluated construction sector 
enterprises. Improvements have been made in the workplace, but they have not been achieved enough. It will be 
beneficial for our country and humanity to develop a pre-crash measure instead of paying the price after the accident in 
order to prevent financial and spiritual losses from being paid for the heavy costs incurred by accidents. 

Key Words: Occupational Health and Safety, Workplace Environment Monitoring, Work Accident and Occupational 
Disease 
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GELİŞEN TEKNOLOJİ ve OFİS GÜRÜLTÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
RELATIONSHIP BETWEEN ADVANCED TECHNOLOGY AND OFFICE NOISE 

Dr. Öğr. Üyesi Serden BAŞAK  
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN  
Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Ofis çalışanları günümüzde bankalardan çağrı merkezlerine kadar birçok alanda hizmet veren çalışanlardır. Beyaz 
yakalılar da denilen bu çalışanlar mesai saatlerinin çoğunu kendilerine ayrılan ofislerde veya açık ofis tabir edilen 
birden çok çalışanın bir arada olduğu mekanlarda geçirirler. Forbes dergisinin 2014 yılında yayınladığı bir çalışmanın 
sonuçlarına göre, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki ofis çalışanları ideal ofis ortamını; doğal ışık alan, sessiz, deniz 
manzaralı, canlı iç mekan çiçeği olan, parlak renklere sahip mekanlar olarak tanımlamışlardır. Listenin ikinci sırasında 
yer alan sessiz ortamı sağlamak her zaman çok kolay değildir. Ofislerde zaman içinde oluşan sesler, çalışanlar için 
gürültü olabilmektedir. Gürültü genellikle istenmeyen ses olarak tanımlanmakta ve algısı kişiden kişiye göre 
değişebilmektedir. Gürültülü ortamlarda çalışma; baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu ve dikkatsizlik gibi etkilere yol 
açmaktadır. Özellikle açık ofislerde uygun separatörler konulması, taban ve tavan izolasyonlarının yapılması ve 
gerekiyorsa aktif veya pasif gürültü önleyici kulaklıklar kullanılması gerekmektedir. Çalışanlara bireysel ofis 
uygulamasında sessiz ortamı sağlamak göreceli olarak daha kolay olmasına karşın, bu tür ofisleri oluşturmak için daha 
fazla yatırıma ve alana ihtiyaç vardır. Bireysel ofislerde genellikle klima, merkezi havalandırma, fotokopi cihazı, faks 
ve telefon gibi içsel ses kaynakları bulunmaktadır. Günümüz ofislerinin çoğunluğunda olan ve onlarsız neredeyse 
hiçbir işin yerine getirilemediği cihazlar ise PC’lerdir. PC’ler gün boyu aktif olarak çalışan, içlerinde çeşitli parçalar 
bulunan elektrikli cihazlardır. Bu parçalar verinin sabit diske kayıt olmasından cihazın kendisinin soğutulmasına kadar 
farklı işlevler için farklı sesler çıkartmaktadır. Ofis ortamlarında yıllarca yeri değişmeden kalan PC kasalarındaki artan 
tozla birlikte zorlanan dönen parçalar nedeniyle gürültü de artmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte PC’lerdeki 
hareketli parçalar azalmaktadır. Sabit disklerin yerini SSD (solid state disk) ve soğutma sağlayan aktif çalışan 
pervanelerin yerini ise pasif pervanesiz soğutucular almaktadır. Bu çalışmada, kamudaki bireysel bir ofiste aynı ortam 
şartlarında eski nesil PC ile yeni nesil PC’nin çalışma sırasında çıkardıkları ses seviyesi ISO standartlarına uygun 
olarak CESVA C310(Tip I) ile ölçülmüştür. Sonuçlar Leq değerleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Başka ses kaynağı 
yokken eski nesil PC’ye ait Leq değeri 32,8 dB(A) bulunmuştur. Aynı şartlar altında yeni nesil PC ile yapılan 
ölçümlerde ise Leq değeri 28,9 dB(A) bulunmuştur. Gürültü ölçümleri logaritmik olarak değerlendirilmektedir ve 3 
dB(A)’lık bir fark insan kulağının rahatlıkla fark edebileceği bir değer olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışma 
sonuçlarına göre aradaki 4 dB(A)’lık fark yukarıda ölçüleri verilen küçük bir ofis için ciddi bir değerdir. Sonuç olarak 
çok sıradan görünen bir PC’nin, yeni teknoloji bir PC ile değiştirilmesi ortamdaki ses düzeyinde hissedilebilir bir fark 
oluşmuştur. Çalışanların sağlığı açısından bu önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gürültü, ofis, çalışan, sağlık 

ABSTRACT 

Office workers today are employees who serve many areas from banks to call centers. These workers, also called white 
collar workers, spend most of their working hours in the offices reserved for them or in places where there are multiple 
employees who are called open offices. According to the results of a study published in Forbes magazine in 2014, 
office workers in Europe, the Middle East and Africa have defined the ideal office environment as places with bright 
colors, with natural light, quiet, sea view, lively interior flower. It is not always easy to provide a quiet environment in 
the second place of the list. Sounds that occur over time in the offices may be noise for employees. Noise is generally 
defined as unwanted sound and the perception can vary from person to person. Working in noisy environments causes 
headache, impaired concentration and carelessness. Especially in open offices, it is necessary to use suitable separators, 
base and roof insulation and, if necessary, active or passive noise-canceling headphones. Although it is relatively easy 
to provide a quiet environment for employees in the practice of individual offices, there is a need for more investment 
and space to create such offices. Individual offices usually have internal sound sources such as air conditioning, central 
air conditioning, photocopier, fax and telephone. PCs that are in the majority of today's offices and for which almost 
nothing can be done without them. PCs are electrical devices that actively work throughout the day, with various parts 
inside. These parts make different sounds for different functions, from recording the hard disk to the device cooling 
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itself. Noise is also increasing due to the rotating parts that are forced along with the increasing dust in the PC, which 
have remained unchanged for years in the office environment. With the developing technology, moving parts in PCs 
are decreasing. SSD (solid state disk) take the place of the hard drives while the active working coolers with fans are 
replaced by fanless coolers. In this study, the level of noise produced by the old generation PC and the new generation 
PC in the same individual environment in the public are measured by CESVA C310 (Type I) according to the ISO 
standards. The results were compared by calculating Leq values. The Leq value of the old generation PC was found 
32.8 dB(A) when there was no other sound source. Under the same conditions, the Leq value was found to be 28.9 
dB(A) when measured with a new generation PC. Noise measurements are logarithmically evaluated and a difference 
of 3 dB (A) is defined as a value that the human ear can easily notice. According to the study results, the difference of 4 
dB(A) is an important value for a small office. As a result, changing a very ordinary PC with a new technology PC 
made a perceptible difference in the sound level of the environment. This is important for the health of employees. 

Key Words: Noise, Office, Employee, Health 
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FORMALDEHYDE AND TVOC MEASUREMENTS IN DIFFERENT BRAND COLOGNES 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Kolonya etil alkol, su ve limon, çiçek veya tütün esansı gibi hoş koku veren maddelerin karışımından oluşan bir tür 
parfümdür. Tüm zamanların en yaygın kullanılan tuvalet malzemesi olarak da bilinen kolonya, ilk kez 1709 yılında 
İtalyan Giovanni Paolo Feminis tarafından Köln'de üretilmiştir ve esas adı Kölnisch Wasser (Köln suyu)’dir. Firma, 
%2-4 parfüm oranıyla Eau de Cologne kategorisinde bir marka olarak halen üretimine devam etmektedir. Türkçeye 
Cologne kelimesinden gelen kolonyanın esas üretim amacı, 1700’lü yıllarda arıtım olmayan Köln şehrinde tüm 
atıkların kanallara deşarj edilmesi sonucu oluşan kötü kokuyu bastırmaktır. Türkiye’de kolonya kültürü daha farklı bir 
hal almış olup, ellerin yemek sonrası temizliği, ferahlamak, masaj yağı yerine ve yaraların iltihap kapmaması için gibi 
birçok değişik kullanım alanı mevcuttur. Metil alkol ile yapılan kolonyaların özellikle yüze sürülmesi insanlarda körlük 
gibi büyük tehlikelere davetiye çıkartmaktadır. Metanol alkol dehidrogenaz enzimiyle formaldehit ve formik asite 
yıkılarak toksik etkilerini gösterir. Formaldehit ise kanserojen etkisi ispatlanmış bir kimyasaldır. Piyasada farklı içerik 
ve esanslara sahip birçok kolonya bulunmaktadır. Bu çalışma için piyasada farklı markalara ait satılan 5 adet kolonya 
alınmıştır. Kolonyaların şişe ağız genişlikleri farklı olduğundan homojen bir dağılım amacıyla her birinden 20 mL 
alınarak ayrı beherlere konuşmuştur. Sonrasında TVOC (toplam uçucu organik karbon) ve formaldehit ölçüm cihazı ile 
beher kontrollü bir ortam sağlamak açısından hacmi belli cam platforma yerleştirilmiştir. Cihazdan 25 cm uzaklığa 
konulan beherlerle ölçümler teker teker gerçekleştirilmiştir. Bu sayede eline kolonya dökülen bir kişinin genellikle 
maruz kaldığı uzaklık simüle edilmiştir. Her ölçüm arasında ortam havalandırılmış ve cihazın sıfırlanması sağlanmıştır. 
Sonuç olarak ülkemizde kolonya sıklıkla kullanılan bir ürün olup insan sağlığı açısından merdiven altı diye tabir edilen 
üretiminde yasal olmayan kimyasallar kullanılanların tercih edilmemesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kolonya, Formaldehit, TVOC, sağlık 

ABSTRACT 

Cologne is a type of perfume consisting of a mixture of ethyl alcohol, water and fragrance such as lemon, flower or 
tobacco essence. Cologne, also known as the most commonly used toilet material of all time, was first produced in 
1709 by Italian Giovanni Paolo Feminis in Cologne, and its original name is Kölnisch Wasser (Cologne water). The 
company is continuing its production as a brand in Eau de Cologne category with 2-4% perfume ratio. The main 
purpose of the production of the colony from the Cologne dialect of Turkish is to suppress the bad smell resultant of 
discharging all the wastes in the channel of Cologne, which has not been treated in the 1700's for years. Cologne 
culture is different in Turkey and there are many different uses of cologne such as cleaning hands after meals, relieving, 
replacing massage oil, and preventing inflammation of wounds. Especially the surface treatment of colonies made with 
methyl alcohol are invited to dangers such as blindness in humans. Methanol has toxic effects as a result of the 
formation of formaldehyde and formic acid with the enzyme of alcohol dehydrogenase. Formaldehyde is a chemical 
proven carcinogenic. There are many colognes in the market with different contents and essences. For this study, 5 
cologne sold from different brands were taken on the market. As the vial widths of the bottles were different, 20 mL of 
each was dispensed separately for a homogeneous distribution. Subsequently, a volume glass plate was placed to 
provide a controlled environment with TVOC (total volatile organic carbon) and formaldehyde measuring device. 
Measurements were performed one by one with beakers placed at a distance of 25 cm from the device. In this case, the 
distance that a person who is spilled elven cologne is usually simulated.  The environment is ventilated and the device 
is reset between each measurement. As a result, in our country, cologne is a product that is frequently used, and in 
terms of human health, it is necessary that those who use illegal chemicals in production, should not be preferred. 

Key Words: Cologne, Formaldehyde, TVOC, Health 
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BİREYLERİN ÇAY TÜKETİMİNDE ŞEKER KULLANIM DÜZEYİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE LEVEL OF SUGAR USE BY INDIVIDUALS IN TEA CONSUMPTION 

Öğr. Gör. Ela OĞAN & Öğr. Gör. Burcu KIVILCIM & Öğr. Gör. İpek KURT & Öğr. Gör. Yener OĞAN

Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu  

ÖZET 

Yüzyıllar boyunca insanların hayatında vazgeçilmez bir lezzet unsuru olan şeker, insan sağlığı açısından pek çok 
araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmalar doğrultusunda şeker kullanımına ilişkin tartışmalar devam etmekte ve 
sürekli olarak yeni düzenlemeler getirilmektedir. Ancak çoğu insanın günde en az 1 bardak tükettiği çayda ne kadar 
şeker kullandığı konusunda ise alanyazında çalışmalara pek rastlanılamamıştır.  Bu nedenle bu çalışmada çay 
tüketiminde şeker kullanım düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla araştırma modeli mevcut durumu ortaya 
koyması bakımından betimsel tarama ve çeşitli değişkenlere göre farklılıklar incelendiği için ilişkisel tarama 
deseninde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, Artvin ili Arhavi ilçesinde yaşayan halk oluşturmaktadır. 
Çalışmada veriler Şeker Kullanım Ölçeği anket formu ile elde edilmiştir ve 374 kişiye anket uygulanmıştır. Elde 
edilen verilerin aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde dağılımı gibi betimsel istatistikleri hesaplanmıştır. 
Bireylerin çay tüketiminde şeker kullanım düzeylerinin bazı değişkenlere göre karşılaştırılması amacıyla ki-kare 
analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin %51,1’i kadınlar,  %48,9’u erkeklerden oluşmaktadır. Bireylerin 
büyük bir bölümü 18-26 yaş grubu ve gelir seviyesi aralığı olarak ise 0-2000 TL arasında bulunmaktadır. Araştırma 
katılan bireylerin düzenli olarak çay tükettikleri ve bireyler için çay tüketiminin günlük yaşamın bir parçası olduğu 
gözlenmektedir. Kadınların evlerinde, erkeklerin ise ‘dışarıda’ diye adlandırılan kafe, kahvehane gibi mekanlarda daha 
fazla çay tükettikleri tespit edilmiştir. Çay tüketirken bireylerin önemli bir kısmı şeker kullanmakta ve şeker kullanan 
bireylerin şekeri tatlandırıcı, lezzet arttırıcı ve zevk amaçlı olarak kullandıkları görülmüştür. Son yıllarda ise özellikle 
sağlık açısından bireylerin şeker kullanımını ciddi ölçüde azalttığı veya bıraktığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma 
farklı örneklem gruplarına uygulanabilir ve şeker kullanımı ile ilgili alanyazındaki çalışmalara katkı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çay tüketimi, Şeker kullanımı, Arhavi. 

ABSTRACT 

For many centuries, sugar has become an indispensable flavor element in people's lives and has been the subject of 
many researches in terms of human health. In the light of these researches, the discussions about the use of sugar 
continue and new regulations are constantly being introduced. However, There was not much work in the field about 
how much sugar most people use in at least 1 cup of tea a day. Therefore, it is aimed to investigate the level of sugar 
consumption in tea consumption in this study. Therefore, the research model is a study of relational screening because 
of the differences between descriptive screening and various variables in order to present the current situation. The 
sample of the research is the people of Arhavi in Artvin province. In the study, the data were obtained by using the 
questionnaire of Sugar Use Scale and a questionnaire was applied to 374 people. Descriptive statistics such as 
arithmetic mean, standard deviation and percentage distribution of the obtained data were calculated. A chi-square 
analysis was conducted to compare the sugar consumption levels of some individuals according to some variables. 
51.1% of the individuals participating in the survey are composed of females and 48.9% are composed of males. Most 
of the individuals are between the ages of 18-26 and the income level ranges between 0-2000 TL. It is observed that 
the individuals who participated in the research regularly consumed tea and the consumption of tea for the individual 
was a part of daily life. It has been found out that women consume more tea in their homes and men in the cafés and 
cafes that are called outdoors. When tea is consumed, a significant number of individuals use sugar, and it has been 
seen that individuals who use sugar use sugar as sweetener, flavor enhancer and pleasure. In recent years, it has come 
to the conclusion that, in terms of health, individuals are significantly reducing or disusing the use of sugar. The 
research can be applied to different sample groups and contributed to the ongoing work on sugar use.  

Key Words: Tea consumption, Sugar use, Arhavi. 
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BİREYLERİN KAHVE TÜKETİM DÜZEYLERİ VE KAHVE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR 
ALAN ARAŞTIRMASI 

A FIELD RESEARCH ON INDIVIDUAL COFFEE CONSUMPTION LEVELS AND COFFEE 
PREFERENCES 

 Öğr. Gör. Yener OĞAN & Öğr. Gör. Ela OĞAN & Öğr. Gör. İpek KURT & Öğr. Gör. Burcu KIVILCIM

ÖZET 

Kahve, toplumların özelliklerini yansıtan ve farklı şekillerde sunumu yapılan kültürel bir unsurdur. Son yıllarda oluşan 
kahve trendi ile birlikte kahve çeşitliliğinin ve bireylerin kahveye olan ilgisinin arttığı gözlenmektedir. Bu 
araştırmanın amacı bireylerin kahve tüketim düzeylerini ve kahve tercihlerini ortaya koymaktır. Bununla birlikte 
bireylerin kahve tüketimleri ile tercihlerinin yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim gibi sosyo-ekonomik değişkenlere göre 
herhangi bir farklılık gösterip göstermediği konusu da araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla 
araştırma modeli mevcut durumu ortaya koyması bakımından betimsel tarama ve çeşitli değişkenlere göre farklılıklar 
incelendiği için ilişkisel tarama deseninde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, Artvin ili Arhavi ilçesi halkı 
oluşturmaktadır. Çalışmada veriler Kahve Tüketimi ve Tercihleri Ölçeği anket formu ile elde edilmiş ve 374 kişiye 
anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde dağılımı gibi betimsel 
istatistikleri ortaya çıkarılmıştır. Bireylerin kahve tüketimlerinin ve tercihlerinin bazı değişkenlere göre 
karşılaştırılması amacıyla ki-kare analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin %51,1’i kadınlar,  %48,9’u 
erkeklerden oluşmaktadır. Bireylerin büyük bir bölümü 18-26 yaş grubu ve gelir seviyesi aralığı olarak ise 0-2000 TL 
arasında bulunmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin kahve türlerinden Türk kahvesini ağırlıklı olarak tercih 
ettikleri, tükettikleri kahveyi en çok evlerinde içme davranışında bulunduğu ve kahveyi tüketirken yanında çikolata, 
lokum gibi tatlıları tercih etme eğilimlerinde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Satın alırken genellikle alışık oldukları 
kahveleri tercih etmektedirler. Aynı zamanda kahve tercihlerinde kalitesine ve aromasına dikkat etmektedirler. 
Çalışma sonuçlarına göre bireylerin kahveyi zevk için ve uyarıcı etkisinden dolayı tercih ettikleri görülmektedir. 
Araştırma farklı örneklem gruplarına uygulanarak karşılaştırmalar yapılabilir. Ayrıca kahve tüketimi ve tercihleri ile 
ilgili alanyazındaki çalışmalara katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kahve tüketimi, Kahve tercihleri, Arhavi 

ABSTRACT 

Coffee is a cultural element that reflects the characteristics of communities and is presented in different forms. It has 
been observed that with the trend of coffee in recent years, the diversity of coffee and the interest of individuals to 
coffee is increasing. The aim of this research is to reveal individual coffee consumption levels and coffee preferences. 
Nevertheless, the question of whether coffee consumption and preferences of the individuals show any differences 
according to socio-economic variables such as age, gender, income level, education are among the aims of the 
research. Therefore, the research model is a study of relational screening because of the differences between 
descriptive screening and various variables in order to present the current situation. The sample of the research is the 
people of Arhavi in Artvin province. The data used in the study were obtained by the questionnaire of Coffee 
Consumption and Preferences Scale and a quastionare was applied to 374 people. descriptive statistics such as 
arithmetic mean, standard deviation, and percentage distribution of the obtained data were revealed. A chi-square 
analysis was conducted to compare individual coffee consumption and preferences according to some variables. 
51.1% of the individuals participating in the survey are composed of females and 48.9% are composed of males. Most 
of the individuals are between the ages of 18-26 and the income level ranges between 0-2000 TL. Individuals who 
participated in the research prefered Turkish coffee mainly from coffee types, coffee the most at home drinking 
behavior, and they tend to prefer desserts such as chocolate and Turkish delight while consuming coffee. When 
purchasing, they often prefer the coffee they are accustomed to. At the same time they pay attention to the quality and 
aroma in coffee preferences. According to the results of the study, individuals prefer coffee because of their pleasure 
and stimulating effect. The research can be applied to different sample groups and coffee consumption and preferences 
can be contributed to the work. 

Key Words: Coffee consumption, Coffee preferences, Arhavi 
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RETİNAL GÖRÜNTÜLERDE DİYABET HASTALIĞI NEDENİYLE OLUŞAN YENİ KANAMALI 
ALANLARIN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bahadır ÇETİNKAYA 
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü 

 

ÖZET 

Diyabetik retinopati (DR), göz içerisinde ışığı algılayan dokuları içeren retina tabakasında damar yapısının 
bozulmasından dolayı ortaya çıkan ilerleyici bir hastalıktır. Diyabetik retinopati hastalığı sonucunda retina tabakasında 
mevcut kan damarlarının yapısı bozulabildiği gibi aynı zamanda kanamaya yatkın yeni kan damarları da 
oluşabilmektedir. Zarar görmüş veya yeni oluşan bu kan damarları normal kan akışını sağlayamazlar ve retina 
tabakasında kan sızıntıları ve kanamalara yol açarlar. Zarar görmüş kan damarlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi 
hastalığın teşhisi ve tedavisi açısından son derece önemlidir.  Fakat retinal görüntüler analiz edildiğinde sağlıklı ve 
hastalıklı bölgelerin çözünürlük değerlerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Bu nedenle retinal görüntüler 
analiz edilmeden önce bazı ön işlemlere tabi tutularak sağlıklı ve hastalıklı bölgeler arasındaki çözünürlük farkının 
artırılması gerekmektedir.  Retina tabakası üzerinde oluşan yeni kanamalı bölgelerin yüksek doğrulukta tespit edilmesi 
ve belirginleştirilmesi için Fundus Floresein Anjiografi (FFA) görüntüleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
ilk olarak fundus floresein anjiografi görüntüleri üzerinde diyabetik retinopati hastalığı sonucu oluşan yeni kanamalı 
bölgelerin klasik görüntü işleme yöntemleri kullanılarak en yüksek doğrulukta tespit edilmesine yönelik analizler 
gerçekleştirilecektir. Daha sonra yine klasik görüntü işleme yöntemleri kullanılarak yeni kanamalı bölgelerin çevreleri 
çizdirilerek alan hesaplamaları yapılacak ve böylece retina görüntüsü üzerindeki hastalıklı bölgeler daha belirgin hale 
getirilmiş ve matematiksel veriler ile tanımlanmış olacaktır. Bu matematiksel veriler belirli aralıklarla analiz 
edildiğinde hastalığın seyri hakkında yüksek doğrulukta bilgiler elde edilecek, hastalık daha doğru teşhis edilebilecek 
ve daha doğru tedavi yöntemleri önerilebilecektir. Ayrıca, bu çalışma kapsamında geliştirilecek olan klasik görüntü 
işleme yöntemlerine dayalı metodolojinin farklı renk uzaylarında elde edilen retinal görüntülerin tamamı için  geçerli 
bir yaklaşım olması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik retinopati, Fundus floresein anjiografi, Retinal görüntü analizi 
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HAVA JETLİ EĞİRME SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMİŞ İPLİKLERİN EĞİLME RİJİTLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Hüseyin Gazi TÜRKSOY 
Erciyes Üniversitesi 
Tuğba AKKAYA 

Erciyes Üniversitesi 
Münevver ERTEK AVCI 

Çalık Denim 
Arş. Gör. Sümeyye ÜSTÜNTAĞ 

Erciyes Üniversitesi 

ÖZET 

Tekstil sektöründe, günümüz tüketicilerinin ürün özelliklerinden beklentileri her geçen gün değişerek artmaktadır. 
Gittikçe zorlaşan rekabet koşulları ve artan maliyetler üreticiler üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Bu koşullarda, 
tekstil sektörünün önemli bir kısmını oluşturan kesikli lif iplikçiliğinde, insanların tekstil ürünlerinden beklentilerinde 
oluşan farklılıkları karşılayabilecek özellik ve kalitede iplikleri, düşük maliyetlerle hızlı bir biçimde üretebilmek 
gerekmektedir. Kesikli liflerden iplik üretiminde en yaygın, en esnek ve elde edilen iplik kalitesi yönünden en fazla 
benimsenmiş olan sistem, ring iplikçilik sistemidir. Ring iplikçilik sisteminde büküm verme potansiyeli olarak belirli 
limitlere ulaşılmıştır. Ring eğirmede, kopça-bilezik arasındaki sürtünme, iğ devrini sınırlandırmaktadır. Ring iplik 
eğirme sisteminde üretim hızı sınırlarının son noktasına gelinmiş olması sebebiyle, ring iplikçiliğindeki geliştirme 
çalışmalarının yanı sıra yeni iplik eğirme teknolojileri ile ilgili yapılan çalışmalar da artmıştır. Yeni iplikçilik 
sistemleri içerisinde, en çok kabul gören sistem hava jetli iplik eğirme sistemidir. Günümüzde hava jetli iplikçilik 
eğirme sistemleri olarak, Japon Muratec firması tarafından geliştirilen MVS-Murata Vortex Spinner ile Rieter firması 
tarafından geliştirilen RAJ-Rieter Airjet iplik eğirme teknolojilerini görmekteyiz.  

Farklı eğirme sistemleri ile üretilen ipliklerde, liflerin iplik yapısı içerindeki konumlanması ve dolayısıyla da iplik 
özellikleri farklılaşmaktadır. Hava jetli iplikler, genel olarak birbirlerine paralel halde uzanan lifler ile bu lifleri 
düzenli olarak saran sargı liflerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, hava jetli eğirme metodu ile üretilen ipliklerin 
(MVS ve RAJ) eğilme rijitliği, kontrollü olarak eşdeğer şartlarda üretilen ring ipliklerinin eğilme özellikleri ile 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Eğilme rijitliği, ipliklerin eğilmeye karşı gösterdiği direncin yani sertliğinin bir 
göstergesidir. Çalışmada, ipliklerin eğilme rijitliği ölçümünde halka deformasyonu yöntemi esas alınmıştır. Çalışma 
sonunda, farklı tipte hava jetli ipliklerin eğilme rijitliklerinin arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmüştür. Bununla birlikte, hava jetli ipliklerin eğilme rijitliklerinin, Ring ipliklerine kıyasla daha yüksek olduğu 
bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hava Jetli Eğirme, Murata Vortex Spinner, Rieter Airjet, Eğilme Rijitliği. 
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ÇOCUK GÖZÜYLE MARKA ŞEHİRLERİN İKON YAPILARI 

A CHILD’S PRESPECTIVE ON ICONIC STRUCTURES OF BRAND CITIES 

Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 

ÖZET 

Günümüzde kentlerde yaşanan köklü değişimin temelinde kapitalist ekonomi yer almaktadır. Bu durum kentsel alanı 
bir tüketim nesnesi haline getirmiştir. Kentlerin sistemin içinde yer almalarını sağlamak ve tanınırlıklarını artırmak 
için imajlar oluşturulmakta, kentlerin pazarlanabilirliği artmaktadır. Kentler finans ve hizmet sektörünü kendilerine 
çekmenin yanında ünlü mimarlara ikonik yapılar tasarlatarak kültürel alanda kendilerini göstermektedirler.  

Bu çalışma, günümüzde marka kent yaratmada tüketilen bir nesne haline gelen mimari ürünün nasıl algılandığını 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Problem, tüketim kültürünün mimarlık mesleği ile etkileşiminin ortaya koyulması ve 
ikon yapılar üzerinden yaratılan farklı olma etkisinin çocuklar tarafından nasıl algılandığının ortaya koyulması 
şeklinde ele alınmıştır. Tüketim kültürü ve mimarlık ilişkisi kuramsal düzeyde ele anmış olup, tüketimin bir yaşam 
biçimi haline geldiği günümüzde buna eşlik eden mekanlar üzerinden durum ortaya koyulmuştur. Ayrıca tüketime 
hizmet eden yapı gruplarından olan ikon yapıların nasıl algılandığı ise çocuklar ile yapılan odak grup çalışması ile 
tespit edilmiştir. Çalışmada çocuklardan ikon yapıların bir insan olarak çizmeleri istenmiş ve nasıl bir karaktere sahip 
olduklarını yazmaları istenmiştir. Böylece çocukların ikon yapılar ile ilgili algılarını sözel ve görsel olarak ifade 
etmeleri sağlanmıştır. Medya üzerinden pazarlanabilir bir imaj haline getirilen yapılar, ortaya koyulan daha farklı, 
daha ünlü, daha büyük, daha yüksek olma, özgün ve biricik vb. özellikleri gündeme gelen yapılar, çocuklar tarafında 
farklı yönleri ile öne çıkartılmıştır. Bu algı farklılığı bir kez daha gösteriyor ki fiziksel çevreler oluşturulurken, 
çocukların kentle ilgili alınan kararlara dahil edilmesi bir zorunluluktur. Bir birey olarak kentsel yaşama katılmasına 
olanak sağlayacak çözümler üretilmesinde, çocuğun bakış açısının tasarım sürecine aktif olarak katılması sağlanarak 
yürütülmesi sağlanmalıdır.  Bu durum geleceğin yetişkinleri olan çocukların, kentli olma bilincini kazanması, sağlıklı, 
güvenli ve eğitici bir çevre içerinde yaşaması için bir gerekliliktir.  

Anahtar Kelimeler: Kent, Çocuk, Küreselleşme, Tüketim, Odak Grup Çalışması 

ABSTRACT 

Today, the capitalist economy is at the root of radical changes happening in cities. This situation has transformed the 
urban space into a consumption object. In order to ensure that cities are included in the system and to increase their 
recognition, images are created and the marketability of cities increases. In addition to attracting the finance and 
service industry, cities are getting iconic structures designed by famous architects and showcasing themselves in the 
cultural arena. 

This study was conducted in order to determine how architectural product, which has become a consumption object in 
creating brand cities, is perceived. The study problem is to reveal the interaction of the consumption culture with the 
profession of architecture and to demonstrate how children perceive the effect of differentiation created through iconic 
structures. The relationship between consumption culture and architecture was addressed at the theoretical level, and 
the current status was presented via spaces that accompany the consumption culture that has become a way of life 
today. In addition, how the iconic structures that are part of the structure groups serving consumption are perceived 
was determined by a focus group conducted with children. In the study, children were asked to draw iconic structures 
as a person and write what kind of character these structures have. By doing so, children were enabled to express their 
perceptions of iconic structures verbally and visually. The structures that have been transformed into a marketable 
image through media, and often highlighted with their unique features such as being different, more famous, bigger, 
higher, original, unique, etc. were revealed with different aspects from the perspective of children. This perception 
difference once again shows that while physical environments are being created, it is imperative that children be 
included in decisions taken about the city. It should be ensured that the perspective of children is actively included in 
the design process in the production of solutions that will enable them to participate in urban life as individuals. This 
is a necessity for children, who are the adults of the future, to gain the awareness of being a citizen and to live in a 
healthy, safe and educational environment. 

Key Words: City, Child, Globalization, Consumption, Focus Group Study-5
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SATIŞA KONU EDİLMEYECEK EMTİALARIN İMHASI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 

DISPOSAL OF NON SALE COMMODITY: A CASE STUDY 

Dr. Öğr. Üyesi Alper TAZEGÜL  
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Öğr. Gör. Selçuk TAZEGÜL  
Kafkas Üniversitesi Susuz MYO Maliye 

ÖZET 

Vergi Usul Kanunu açısından değerlendirildiğinde, bir emtianın imhasında genel kural, imhanın takdir komisyonun 
nezaretinde yapılmasıdır. Kanunun 74. maddesinde takdir komisyonun görevleri, 278. maddede hangi malların emsal 
bedeli ile değerleneceği ve 267. maddede ise emsal bedeline ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Dolayısıyla belirli bir 
oranın altınla kalan fireler ve son kullanma tarihi geçmiş mallar vb. emtialar dışındaki malların imhaları, Maliye 
Bakanlığı bünyesinde görevlendirilen Takdir Komisyonlarının nezareti ve matrah tespiti ile yapılması gerekmektedir. 
Bu kapsamda yapılan bu çalışmada bir işletmeye ait satışa konu edilmeyecek olan ürünlerin imhasına ilişkin örnek 
uygulama incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, takdir komisyonu, imha   

ABSTRACT 

When judged from the point of view of the Tax Procedure Law, the general rule in the dismissal of an commodity is 
that should be done under the supervision of the commission of appreciation. 74th article of the law includes the duties 
of valuation commission, 276th article describes which goods will be valued with precedent value, and 267th article 
describes the precedent price. Therefore, a certain percentage of the remaining wastes and expired goods, destruction 
of property except commodities etc. must be done by the supervision of the Appointment Commissions appointed 
within the Ministry of Finance and the determination of the tax base. A sample application for the destruction of the 
products which will be not sold to an enterprise is examined in this study. 

Key Words: Tax, appreciation Commission, disposal 
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GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN VERGİ USUL KANUNU 
İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN BİR ÖRNEK UYGULAMA İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION WITH A CASE STUDY ON DELIVERIES MADE TO DUTY-FREE SHOPS 
WITHIN THE TAX PROCEDURE LAW AND THE VALUE-ADDED TAX LAW 

Dr. Öğr. Üyesi Alper TAZEGÜL  
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Öğr. Gör. Selçuk TAZEGÜL  
Kafkas Üniversitesi Susuz MYO Maliye 

ÖZET 

Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-a maddesine göre ihracat teslimleri vergiden istisna edilmektedir. Aynı kanunun 
12/1 maddesine göre ise bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması 
veya serbest bölgedeki bir alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması ve de teslime konu olan malın 
gümrük bölgesinden çıkarak; dış ülke ya da serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması 
gerekmektedir. Gümrük mevzuatına göre de gümrüksüz satış mağazaları, gümrük antreposu sayılmakta ve Türkiye 
Cumhuriyeti gümrük bölgesinde yer almaktadır. Bu kapsamda, gümrük satış mağazalarına yapılan teslimler katma 
değer vergisine tabi olmakta ancak bu mağazalardan yapılacak olan teslimler vergiden müstesna olmaktadır. Bu 
çalışmada, işletmelerin kendilerine bağlı olarak “gümrüksüz satış mağazası” şubelerine merkezlerinden yapılan 
teslimlerin katma değer vergisi kapsamında değerlendirmesi ile düzenlenecek belgeler ve bu belgelerin düzenleri 
açısından incelemesi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İstisnası, Gümrüksüz Satış Mağazaları 

ABSTRACT 

Export deliveries are exception from tax according to article 11/1-a of Value Added Tax Law. According to article 
12/1 of the same law, the delivery is made to a customer abroad or to a buyer in a free zone or to an authorized 
customs warehouse operator and reaching the goods subject to delivery to free zone or foreign country or place into an 
authorized customs court in order for a delivery to be counted as an export delivery. According to the customs 
regulations, duty free stores are considered as customs warehouse and located in the customs territory of the Republic 
of Turkey. In this context, deliveries to the customs sales outlets are subject to value added tax, but deliveries from 
these stores are exempt from taxation. In this study, the evaluation of the deliveries made by the centers to the 
branches of "duty free shops" depending on the enterprises themselves and these documents are reviewed in terms of 
their layouts. 

Key Words: Value-Added Tax, Tax Exception, Duty-Free Shops 
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ENERJİ POLİTİKALARI AÇISINDAN ÜLKE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖNEMİ  

IMPORTANCE OF STATE HAPPINESS EVALUATION FOR ENERGY POLICIES 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL  
İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü 

ÖZET 

Tüm ülkelerin genel ereği “Refah Devleti” olmak olup refah devleti olmanın ilk şartı enerji üretiminin arttırılması 
olmaktadır. Bilindiği üzere, sosyo-ekonomik olduğu kadar yaşam standardının sürdürülebilirlikle yükseltilmesi büyük 
miktarda enerji üretimi ve tüketilmesi ile mümkün olabilmektedir. 

Toplumsal yapının değişkenlerini hükümetin belli bir siyaset güderek geliştirme çabası olarak tanımlanan kalkınmanın 
uygun kalkınma programları ve planlamalarını gerektirmektedir. Kalkınma programlarının uygunluğu ve başarısının 
bir göstergesi Memnuniyet ve/veya Mutluluk Anketleri ile takip edilmektedir. Bu nedenle Memnuniyet ve/veya 
Mutluluk Anketleri kalkınmanın değerlendirilmesinin yanı sıra ülke istikrarı için indikatör olarak ele alınmaktadır. 
Nitekim, günümüzde, her yıl memnuniyet ve/veya mutluluk anketleri yapılmakta ve uluslar arası bağlamda ilan 
edilmekte ve yayınlanmaktadır. 

Bu çalışmada, öncelikle mutluluk kavramı üzerinde durulmaktadır. Soyut bir kavram olan mutluluk somut manada ele 
alınarak incelenmektedir. Ayrıca, mutluluk için temel ihtiyaçların karşılanması ve ilgili kalkınma programlarına 
yansıması ele alınmaktadır. “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” bağlamında bireylerin ve toplumların mutluluk 
ve/veya memnuniyetlerinin temel gerekleri ifade edilmektedir. Özellkle, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ilk üç 
katmanı açısından gereklerin üzerinde durulmakta ve enerji ile ilişkisi betimlenmektedir. Bu bağlamda, enerjinin yeri 
ve önemi, ihtiyaçların karşılanması üzerinden açıklanmaktadır. Bir başka deyişle, memnuniyet ve/veya mutluluk 
kavramından hareketle enerji-ekonomik bağlamda değerlendirme yapılmakta ve istatistiksel verilerle 
desteklenmektedir.  Ülke istikrarı için indikatör olan memnuniyet ve/veya mutluluk anketleri ile ekonomik 
indikatörlerden biri olan kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri ve de ülke enerji indikatörlerinden biri olan kişi 
başına elektrik tüketimi değerleri ile de karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir.   

Ülkelerin durumlarının takibine ilişkin olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bakış açılarıyla da konu 
ele alınmakta ve veriler üzerinden irdelenmektedir. Böylelikle, enerjinin önemi ve toplum mutluluğunun ve/veya 
memnuniyetinin enerji politikaları bağlamında etkinliği vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Ekonomisi, Kalkınma, Memnuniyet, Mutluluk, Refah Devleti 

ABSTRACT 

Becoming “Welfare State” that is general target for all countries which for is the first requirement is increasing of 
energy generation. As known that it is possible raising of the life standards with sustainability via huge energy 
generates and consumption with the socio-economics. State developments 

It is required developing programs and plans for country developing that defines as developing efforts for the factors 
of society configuration by the government policy. An indicator for appropriateness of the developing programs and 
their success is happiness and/or satisfaction survey or questionnaire. Therefore, happiness and/or satisfaction survey 
assessed for evaluation of state developing and also state stability. As a matter of fact, in the present time, happiness 
and/or satisfaction survey is done in every year and the results are declaring in international platforms.  

In this study, happiness concept is scrutinized by taking precedence. Happiness discussed via materialistic view of 
point on the contrary spirituality. Moreover, covering of the essential necessities and effected on state developing 
programs are discussed. It is determined via “Maslow’s Hierarchy of Needs” which is explained by individual and 
society happiness and/or satisfaction. The needs of first three tiers of Maslow’s Hierarchy of Needs are explained and 
clarified related with energy. The place of energy is explained as necessary for production of all needs. Therefore, 
energy-economics evaluation to do with concept of happiness and/or satisfaction and support by statistical data. 
Indicator for state stability that is happiness and/or satisfaction survey evaluated according to economic indicator 
(Gross demand production per capita) and energy indicator (electricity consumption per capita)   comparatively. 

Moreover, the subject clarified also by the view of international rating intelligences and their rating values evaluated. 
Therefore, the importance of energy and happiness and/or satisfaction of societies elucidated which effects each other   

Key Words: Energy Economics, Development, Happiness, Satisfaction, Welfare State
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IMPORTANCE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN RISK MANAGEMENT 
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ÖZET 

Dünya, değişimin çok hızlı olduğu, olayları anlamanın ve öngörü yapmanın zor olduğu bir süreç geçirmektedir. 
2000’li yıllarla başlayan Değişkenlik-Belirsizlik-Karmaşıklık-Muğlaklık (VUCA) sürecinde işletmelerin hayatta 
kalması ve kârlılıklarını sürdürebilmeleri doğru stratejiler ile hareket etmelerine bağlıdır. 

Siyasi ve ekonomik alandaki belirsizlikler, teknolojik gelişmelerin doğurduğu üretim süreçlerindeki değişkenlikler, 
gerek çalışanlar gerekse müşteri taleplerindeki farklılaşmalar ile birlikte ortaya çıkan yeni sosyal ve çevresel etkenler 
gibi birçok faktörler dolayısı ile meydana gelen değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık dünyanın durumunu 
özetleyen bir ifade şeklinde yorumlanabilir. 

Bu dört unsuru barındıran VUCA döneminde işletmeler için risk yönetimi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin 
amaç ve hedeflerine ulaşmasında her türlü içsel ve dışsal riske maruz kaldığı düşünüldüğünde risk yönetiminin 
işletmenin sürdürülebilirlikleri açısından önemli olduğunu ifade etmek yararlı olacaktır. Bununla birlikte işletmeler 
için önemli olan bir diğer konu ise iç kontrol sistemidir. Bu dönemde, işletmelerin riskler karşısında savunmasız 
kalmamaları adına en önemli kalkanlarından biri etkin bir iç kontrol sisteminin varlığıdır. Etkin bir iç kontrol 
sistemiyle işletme riskleri belirlenir işletmeye en az hasar verecek seviyeye indirmek amaçlanır. İşletmelerin etkin bir 
iç kontrol sistemi kurmaya odaklanmaları, bu yönde faaliyetlerini sürdürmeleri ve yönetim anlayışına entegre etmeleri 
risk yönetimi açısından etkili olacaktır. 

Bu çalışmada literatür taraması yapılarak işletmeler için iç kontrol sisteminin önemi ve risk yönetimi hakkında temel 
konular ortaya konularak etkin bir iç kontrol sisteminin risk yönetiminde sağladığı katkılar ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İç kontrol, Risk yönetimi, Denetim, VUCA 

ABSTRACT 

The world is undergoing a process in which evolution is very fast, difficult to understand and predict the 
improvements. During the process of Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity (VUCA), which started in the 
2000s, the survival of businesses and their ability to sustain their profitability depends on their correct strategies. 

Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity could be interpreted as an expression that summarizes the state of 
the world, due to many factors such as uncertainties in the political and economic area, variability in the production 
processes because of technological developments, and new social and environmental factors that arise from changes in 
both employees and customer demands. 

The risk management for the businesses has a great importance in the VUCA stage, which includes these four 
components. It would be useful to state that risk management is significant for the sustainability of the businesses in 
order to achieve their aims and goals since the businesses are exposed to all kinds of internal and external risks. In 
addition to this, another substantial issue for the businesses is the internal control system. In this period, one of the 
most important shields for the businesses not leaving them vulnerable to currents risks is the existence of an effective 
internal control system. 

The business risks are determined and it is intended to reduce the risks to a level that will cause the least damage to the 
company. Focusing on establishing an effective internal control system, continuing to operate in this direction and 
integrating the activities into management mentality for the businesses will be effective in terms of risk management. 

In this study, a literature review is carried out and the importance of internal control system and basic issues about risk 
management for businesses are presented and the contributions of an effective internal control system in risk 
management are discussed. 

Keywords: Internal Control, Risk management, Audit, VUCA
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DENİM KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETİNİN TAHMİNLENMESİ İÇİN YAPAY 
SİNİR AĞLARININ UYGULANMASI 

APPLICATION OF ARTICIFIAL NEURAL NETWORKS TO ESTIMATE THE TEAR 
STRENGTH OF DENIM FABRICS 

Arş. Gör. Esra AKGÜL  
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN  
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ÖZET 

Tüm yaş gruplarının en sevdiği kumaş olan denim, dünyadaki en popüler gündelik giyim kumaşlarından biridir. 
Tüketiciler sadece modaya değil aynı zamanda dayanıklılık için de denim kumaşları tercih etmektedirler. Kullanım 
sırasında denimin performansı tüketiciler için çok önemli olduğundan, kumaşın dayanıklılığı ile daha yakından ilişkili 
olan denimin yırtılma mukavemeti çok önemlidir. Yırtılma mukavemeti, gerilme direncinden daha fazla 
kullanılabilirlik değerlendirmesi yapmak için kullanılır. Düşük yırtılma mukavemeti olan kumaş genellikle düşük 
kaliteli bir üründür. 

Yapay sinir ağları (YSA), sınıflandırma, modelleme ve tahmin gibi birçok günlük yaşam problemini çözmek için 
başarılı bir yöntemdir. Bir sinir ağı, nöral yollar üzerinde elektrokimyasal sinyaller ileten biyolojik nöral süreç 
çalışmasından esinlenen bir hesaplama yapısıdır. Her nöron, sinaps adı verilen özel bağlantılarla diğer nöronlardan 
sinyaller alır. Bazı girdiler nöronu harekete geçirme eğilimindedir; diğerleri onu engelleme eğilimindedir. Kümülatif 
etki bir eşiği aştığında, nöron ateş eder ve diğer nöronlara bir sinyal gönderir. Yapay bir nöron bu basit biyolojik 
özellikleri modellemektedir. 

Son yıllarda tekstil alanında sınıflandırma, tanımlama, özelliklerin tahmini ve optimizasyon problemleri için YSA 
kullanılmıştır. Bu çalışmada, denim kumaşların yırtılma mukavemeti özelliklerini tahmin etmek için YSA 
kullanılmıştır. Yırtılma mukavemetinin, kumaşın ağırlığı, yapısı, gerilme mukavemeti, uzama, denim kumaşların 
esnemesi ile doğru bir şekilde tahmin edilebileceği bulunmuştur. YSA, kumaş parametrelerinin etkisini aynı zamanda 
göz önünde bulundurarak kumaş yırtılma mukavemetini tahmin edebilir. 

Anahtar Kelimeler: Denim kumaş, Yapay Sinir Ağları, Tahminleme, Yırtılma Mukavemeti 

ABSTRACT 

Denim, the favourite fabric of the all age groups is one of the most popular casual wear fabrics in the world. The 
consumers prefer denim fabrics not only for fashion, but also for durability. Because of the performance of a denim 
during its usage is very important for consumers, the tear strength of a denim that is more closely related to durability 
of the fabric is very important. The tear strength is used to give a direct assessment of usability than the tensile 
strength. The fabric with low tear strength is generally an poor quality product. 

Artificial neural networks (ANN)  are a successful method for solving many daily life problems such as classification, 
modeling and estimation. A neural network is a computational structure inspired by the study of biological neural 
processing that transmit electrochemical signals over neural pathways. Each neuron receives signals from other 
neurons through special junctions called synapses. Some inputs tend to excite the neuron; other tends to inhibit it. 
When the cumulative effect exceeds a threshold, the neuron fires and sends a signal down to other neurons. An 
artificial neuron models these simple biological characteristics. 

In recent years, ANNs have been used in the textile field for classification, identification, prediction of properties and 
optimization problems In this study, ANNs were used to predict tear strength properties of denim fabrics. It has been 
found that tear strength can be predicted fairly by fabric weigth, construction, tensile strength, elongation, growth of 
the denim fabrics. ANNs can predict the fabric tear strength by considering the influence of fabric parameters at the 
same time.  

Key Words: Denim Fabric, Artificial Neural Networks, Prediction, Tear Strength.



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

24 
 

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MÜŞTERİ ALGILARININ TAHMİNLENMESİ 

ESTIMATING OF CUSTOMER PERCEPTIONS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

Arş. Gör. Esra AKGÜL  
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN  
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU  
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Başarılı şirketler şimdilerde tüketici merkezli ürün tasarımı ve değerlendirmesi üzerine odaklanmışlardır. Son yıllarda, 
müşteriler hangi ürünü satın alacaklarına sübjektif kriterler ile karar vermektedirler. Yeni ürün geliştirme sırasında 
ürünün müşterideki düşüncelerini ve hislerini yakalayabilmek, üreticiler için iyi bir satış oranı sağlamaya yardımcı 
olacaktır. 

1970'lerde Japonya'da ortaya çıkan Kansei mühendisliği, müşteri algılarını yeni ürün parametrelerine dönüştürmek 
için kullanılan bir teknolojidir. Müşteriler duygusal gereksinimlerinin ürün tarafından en iyi şekilde karşılanmasını 
bekledikleri için Kansei ürünleri, yeni bir ürün geliştirme için vazgeçilmez hale gelmiştir. Kansei mühendisliği, 
otomobillerden küçük ev aletlerine kadar her alana uygulanabilecek bir metodolojidir. 

Bu çalışmada, ütünün yapay sinir ağları ile öznel algılanmasını tahminlemek için bir araç olarak Kansei 
metodolojisinin kullanımı anlatılmaktadır. Elektrokimyasal sinyalleri nöral yollara ileten biyolojik sinirsel işlemin 
çalışmasından esinlenen yapay sinir ağları, sınıflandırma, modelleme ve tahmin gibi birçok günlük yaşam sorununu 
çözmek için başarılı bir yöntemdir. Bu çalışmada, katılımcılar ürün özelliklerini yakalamak için Kansei kelimelerine 
göre farklı güç, ağırlık, kablo uzunluğu, yükseklik, genişlik ve derinlik değerlerine sahip farklı ütüleri 7 ‘li ölçek 
kullanarak değerlendirdiler. Aynı zamanda, ergonomik olarak yeni ütü tasarımını kavrama kolaylığı açısından el 
antropometrik ölçümleri de incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni ürün geliştirme, Kansei Mühendisliği, Yapay Sinir Ağları 

ABSTRACT 

The successful companies currently focus on consumer-centered product design and evaluation. In recent years, 
customers decide by subjective criteria which product to purchase. To be able to capture the customer’s considerations 
and feelings of products during new product development will help to provide good sales ratio for manufacturer.    

Kansei engineering that is emerged in Japan in the 1970s, is a technology to transfer customer perceptions into a new 
product parameters. Kansei products have become indispensable for a new product development so customers expect 
that their emotional needs will best meet from product. Kansei engineering is a methodology that can be applied to 
every field from cars to small household appliances. 

This study describes the use of Kansei methodology as a tool to predict the subjective perception of iron with artificial 
neural networks. Artificial neural networks that inspired by the study of biological neural processing that transmit 
electrochemical signals over neural pathways are a successful method for solving many daily life problems such as 
classification, modeling and estimation. In this study, participants evaluated different iron with different values of 
power, weight, cord length, height, width, depth according to Kansei words with a 7-point scale for capture properties 
of product. At the same time, the hand anthropometric measurements are investigated to make the ergonomically new 
iron design in terms of ease of grip. 

Key Words: New Product Development, Kansei Engineering, Artificial Neural Network 
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ANTAKYA HAÇLI PRİNKEPSİLİĞİ’NİN I. HAÇLI SEFERİNDEKİ STRATEJİK ÖNEMİ 

Arş. Gör. Harun KORUNUR  
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

ÖZET 

Büyük İskender’in ölümü sonrası (M.Ö. 323) topraklarını paylaşan kumandanlarından I. Selevkos tarafından M.Ö. 
300 yılında kurulan Antakya şehri, kısa sürede önemli kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir. M.Ö. 64 yılında 
Roma İmparatorluğuna katıldıktan sonra “Doğu’nun kraliçesi” olarak isimlendirilmiştir. İmparatorluğun üçüncü 
büyük şehri olmuştur. Ayrıca Hıristiyanlık Kudüs dışında ilk olarak Antakya’da yayılmış ve Hz. İsa’ya inananlara da 
ilk olarak Antakya’da Hıristiyan denilmiştir. Oldukça eskilere dayanan tarihi ile Antakya hem stratejik konumu hem 
de dini önemi sebebiyle daima dikkat çeken bir şehir olmuştur. Özellikle Orta çağ boyunca hem Doğu hem de Batı 
dünyası, şehri hâkimiyetleri altına almaya çalışmıştır. Haçlı Seferlerinin başlangıcına kadar, Sasani, Bizans, Abbasi, 
Selçuklu, gibi devletlerin egemenliğine girmiş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Coğrafi konumu itibariyle 
Haçlı Seferlerinin durak noktalarından biri haline gelmiştir. Oldukça güçlü aşılması zor surlara sahip olan şehirde 360 
burç ve 5 kapı bulunmaktadır. Bu sebeple Haçlıların şehri ele geçirilmesi kolay olmamıştır. Nitekim kuşatılan şehir 8 
ay sonunda, 3 Haziran 1098’de, şehirde yaşayan Firuz isimli zırh ustasının ihaneti neticesinde, ele geçirilmiştir. 
Şehirde kurulan Prinkepsliğin başına da I. Bohemund getirilmiştir. Antakya’nın stratejik bir nokta olmasının birçok 
sebebi bulunmaktadır. I. Haçlı Seferi sonucunda ele geçirilen şehir, bölgedeki dengeleri Hristiyanlar lehine 
çevirmiştir. Üç semavi dinin de kutsal olarak kabul ettiği Kudüs güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Şehri ele geçirene 
Suriye bölgesinin hâkimiyetini vermektedir. Şehrin etrafını çevreleyen güçlü surlar sayesinde, ele geçirilmesi oldukça 
zor, korunaklı bir şehirdir. Avrupa’dan gemilerle gelen yardımların Haçlılara ulaşmasını sağlayan Samandağ limanı 
bulunmaktadır. Bu liman ise Haçlıların bölgede ki varlıklarının devamına katkı sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antakya, Haçlı Seferleri, Prinkepslik 
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ANTAKYA HAÇLI PRİNKEPSLİĞİ’NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA BİR BAKIŞ 

Arş. Gör. Harun KORUNUR  
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

ÖZET 

İlk yerleşiminin tarihi M.Ö. 8000’lere uzanan Antakya şehri, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 
dini önemi ve stratejik coğrafi konumu ile Haçlı Seferleri’nin önemli durak noktalarından biri olmuştur. Şehir tarihsel 
süreç içerisinde; Sasani, Bizans, Abbasi, Tolunoğulları, Akşitler, Hamdanoğulları, Selçuklu gibi devletlerin 
egemenliğinde kalmıştır. Oldukça güçlü surlara sahip Antakya şehri I. Haçlı Seferi ile de Haçlılar tarafından ele 
geçirilmiş, I. Bohemund şehrin hâkimi olmuştur. Böylece Antakya Haçlı Prinkepsliği 1098 yılında kurulmuştur. 
Kudüs yolu üzerinde oldukça öneme sahip olan Antakya daha sonraki seferlerde de Haçlıların yardım alabildiği bir 
durak haline gelmiştir. 1268 yılına kadar varlığını devam ettiren Antakya Haçlı Prinkepsliği, bölgede dini, siyasi, 
sosyal ve ekonomik alanlarda önemli etkiler bırakmıştır. Devlet teşkilatı, Kudüs Krallığı’nın devlet teşkilatına 
benzemektedir. Genel olarak Prinkepsler Kudüs Krallığı adına bağlılık yemini etmişlerdir. Ancak bu yemin manevi bir 
bağlılıktan öteye geçmemiştir. Prinkepslik veraset yolu ile geçen bir yapıya sahip olmuştur. Prinkepsiliğe bağlı 
şehirlerde ise Prinkeps’in tayin ettiği dükler yer almışlardır. Antakya patriği tıpkı Kudüs patriği gibi ruhani meclis 
tarafından seçilmiştir. Prinkepsler taçlandırma törenlerinde Patriğe biât etmişlerdir. Antakya Kilisesi, Kudüs Kilisesi 
kadar zengin olmamış, yine de bölgede hatırı sayılır bir mal varlığına sahip olmuştur. Antakya Haçlı Prinkepsliğinde 
yaşam kalitesi, Avrupa’nın oldukça ilerisinde olmuş, asilzadelerin evleri saray gibi süslenmiştir. Evlerde zarif oymalı 
masalar, altın ve gümüş yemek takımları kullanılmıştır. Diğer Haçlı devletlerinde olduğu gibi Antakya Haçlı 
Prinkepsliğinde de hukuk alanında belirli bir anayasa olmamış, örf ve adetler zaman zaman da emirnameler ile hukuk 
yürütülmüştür. Ticari olarak yılda iki defa Avrupa’ya düzenlenen gemi seferleri şehir ekonomisine katkı sağlamıştır. 
Ayrıca Haleb’e giden birçok tüccar Antakya’dan geçerken vergi ödemiş bu da şehri önemli gelir kaynaklarından biri 
olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Antakya, Haçlı Seferleri, Prinkepslik   
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REBOUCAS – TIOMNO – KOROTKII - OBUKHOV VE GÖDEL TİPİ UZAY - ZAMAN 
MODELLERİ İÇİN MODİFİYE EDİLMİŞ ENERJİ YOĞUNLUKLARI 

MODIFIED ENERGY DENSITIES OF REBOUCAS – TIOMNO – KOROTKII - OBUKHOV  AND 
GÖDEL TYPE SPACE-TIME MODELS 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KORUNUR  
Munzur Üniversitesi Tunceli MYO Elektrik ve Enerji 

Doç. Dr. Mustafa SALTI  
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 

Doç. Dr. Oktay AYDOĞDU  
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 

ÖZET 

Yaklaşık yüz yılı aşkın bir süredir kuramsal fizikçiler evrendeki enerji-momentum yerelleşme problemiyle 
ilgilenmektedirler. İlk olarak Einstein ile başlayan enerji-momentum yerelleşme problemine çözüm arama süreci 
günümüze kadar devam etmektedir.  Ne yazık ki bu problemin tam olarak çözümü henüz bulunamamış ve problem bir 
bilmece halini almıştır.  Aradan geçen bu süreçte problemi anlamak ve çözmek adına hem genel görelilik kuramında 
hem de mutlak paralelizm kuramında birçok formülasyon yazılmıştır. Son zamanlarda her iki kuramın modifiye 
edilmesiyle elde edilen gösterimler problemin çözümüne yeni bir ışık tutmaktadır. Bu çalışmada Ganiou ve 
arkadaşlarının genelleştirdiği Landau-Lifshitz gösteriminin modifiye edilmiş kütle-çekim versiyonu kullanılarak, 
Reboucas – Tiomno – Korotkii – Obukhov (RTKO) ve Gödel tipi uzay zaman modelleri için enerji yoğunlukları 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar için özel seçimler altında genel bir literatür karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca iyi 
bilinen birkaç f(T) kütle – çekim modeli için elde edilen sonuçlar özele indirgenerek değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji – momentum, Modifiye kütle – çekim kuramı, Landau – Lifshitz gösterimi 

ABSTRACT 

The theoretical physicist have been interested in the problem of energy-momentum localization in the universe over a 
hundred years. The process of seeking solutions to the energy-momentum localization problem, which began with 
Einstein for the first time, is continuing up to the present day. Unfortunately, this problem has not been solved exactly 
and the problem has become a puzzle. There are many notations in the general relativity and absolute paralelism 
theoies which are introduced to understand and solve the problem. Recently, new prescriptions obtained by modifying 
the two theories mentione above have and these results shed light on the solution of the problem. In this work, using 
the general form of the modified Landau – Lifshitz prescription which is constructed by Ganiou et al., we compute 
energy densities associated with Reboucas – Tiomno – Korotkii - Obukhov  (RTKO) and Gödel type space - time  
models.  Under special conditions, we compare our results with other calculations which are given in literature 
previously. Also we evaluate some specific results by making use of the well-known f(T) – gravity models. 

Key Words: Energy-Momentum, Modified gravity, Landau-Lifshitz prescription 
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5-BOYUTLU EVRENDE POLİTROPİK TAKYON SKALER ALAN MODELİ 

POLYTROPıC TACHYON SCALAR FIELD MODEL IN 5-DIMENSIONAL UNIVERSE 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KORUNUR  
Munzur Üniversitesi Tunceli MYO Elektrik ve Enerji 

Doç. Dr. Mustafa SALTI  
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 

Doç. Dr. Oktay AYDOĞDU  
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 

ÖZET 

Bu çalışmada temel olarak Politropik gaz bütünleşik karanlık madde-enerji modelinin beş-boyutlu kozmolojideki 
tanımı kullanılarak takyon skaler alan modeli yeniden tanımlanacaktır. Politropik gaz senaryosunun karanlık madde 
ile karanlık enerjinin etkileşiminden oluşan bir modele eşdeğer olduğu bilinmektedir. Diğer yandan skaler alan 
modellerinin kullanılması da karanlık evrenin doğasını anlamak adına takip edilen önemli yöntemlerden bir tanesidir. 
Literatürde çok sayıda skaler alan modeli önerilmiştir lakin skaler alan potansiyelini açık olarak elde etmek kolay 
değildir. Bu çalışmada 5-boyutlu Politropik gaz modeli kullanılarak takyon tipi skaler alanı ve potansiyeli için açık 
ifadeler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekstra boyut, Kozmoloji, Skaler alan, Karanlık enerji. 

ABSTRACT 

In this work, we mainly focus on Polytropic gas unified dark matter-energy model in a five-dimensional cosmology to 
reconstruct tachyon scalar field model. It is known that the background evolution for the Polytropic gas model is 
equivalent to that one for the dark energy interacting with the dark matter. On the other hand, scalar field dark energy 
models is one of the most used methods helping us to understand the nature of the dark universe. There are many 
scalar field proposals but generally it is hard to obtain an exact definition fort the scalar field potential. In this work, 
making use of the 5-dimensional Polytropic gas model we write exact relations fort the tachyon type scalar field and 
its self-interacting potential. 

Key Words: Extra dimension, Cosmology, Scalar field, Dark energy. 
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ZAMAN VE MEKÂN KAVRAMINA TARİH ÖĞRETİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar KOP  
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D. 

ÖZET 

Bu çalışmada genel olarak doğal olayların ölçülmesini sağlayan zamandan ziyade, tarihsel varlık alanı içerisinde 
zikredilen zaman kavramı üzerinde durulacaktır. Adı geçen zaman kavramı; şimdi, geçmiş ve gelecek olarak üçayaklı 
ya da üç boyutlu olarak düşünülmektedir. Bu tarzda ele alınan zaman, doğadaki fiziksel zaman gibi ne homojen ve ne 
de tek yönlü bir akışa sahip değildir. Çünkü fiziksel zamanın tersine her daim içeriği başka bir şekilde tarihlenmesi 
zorunludur. 

Mekân ise tıpkı yukarıda ifade edilen zaman gibi tarihsel varlık alanı için farklı bir nitelik taşımaktadır. Çünkü tarihsel 
varlık alanı insanla birlikte meydana çıkmaktadır. Tarihsel bir yapısı olan mekânın her şartta bireyin yaşamı üzerinde 
etkisi söz konusudur. Örneğin yüzey şekilleri, akarsu ve dere yatağına dolayısıyla mümbit topraklara/yerlere yakınlık, 
iklimin olumlu veya olumsuz şartları gibi… 

İşte bahsedilen bu bilgiler ışığında bildiride öncelikle zaman ve mekân kavramının öğretimi üzerinde durulacak 
akabinde ise tarih öğretimi için vazgeçilmez araç-gereçlerden olan takvim zaman şeridi, soy ağacı ve saat gibi 
materyallerden yola çıkılarak genel bir sonuca varılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarih, tarih öğretimi, kronoloji, yer. 
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TARİHİN KONUSUNUN NE OLDUĞUNA DAİR DÜŞÜNCELER 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar KOP  
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D. 

ÖZET 

Bugün ile geçmiş arasında bir olgu ve genel bir ifade tarzı olarak tarif edilebilecek olan tarih, her daim üzerinde 
tartışma yapılan bir bilim dalıdır. Kimileri ortaya çıkarılmayan her şeye tarih demişken, kimileri de sadece belgelere 
dayanarak kanıt peşinde koşmayı tarih diye nitelendirmişlerdir.  

Genel mahiyette ise toplumlar/insanlar, sadece kendi tecrübelerinden değil, kendilerinden öncekilerin tecrübelerinden 
de istifade ederler. Bu ise, onların yazıp bıraktığı tarihi kaynaklar sayesinde olur ve tecrübeleri de geleceğe ışık 
tutarak, gelişmelere istikamet verir. Hatta çağdaş değerlerin daha iyi takdir edilmesini sağlar. Dolayısıyla son 
paragraftan hareketle tüm dünyayı dolduran insanlarla ilgilenen bir inceleme dalı olarak da karşımıza çıkan tarih; 
böylelikle insanlara yarını oluşturmalarında araç-gereç olma yolunda bir basamak oluşturmaktadır.  

İşte bu bildiride tarihi ya da başka bir ifade ile tarihin konusunu kim, kimler ya da ne ve ya neler oluşturmaktadır? 
Sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır. Acaba tarihi oluşturan insanlar mıdır? Şayet öyleyse lider pozisyonunda 
olanlar mı yoksa toplumca mı bu gerçekleştirilmektedir? Tarihi olayları oluşturan insanlar değilse alternatifi tabiat 
olayları mıdır? Bazı görüşler de yukarıda zikredilenlerin aksine tarihi olayları sadece ve sadece iktisadî sebeplere 
bağlarken nadir bir kesim de dinî nedenlere dayandırmaktadır. Bildiri de tüm bu soruların haricinde tarihin tekerrür 
edip etmediği yönünde de izahatlarda bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tarih, tarihin neliği, sebep-sonuç ilişkisi. 
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ISITMA SEZONUNDA DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN TEK ETKİLİ ABSORPSİYONLU ISI 
POMPASI SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK BİR ANALİZİ 

A THERMODYNAMIC ANALYSIS OF A SINGLE EFFECT NATURAL GAS DRIVEN 
ABSORPTION HEAT PUMP SYSTEM FOR HEATING SEASON 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÜNAL  
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Makine Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir AYANOĞLU  
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Makine Programı 

Arş. Gör. Nesrin İLGİN BEYAZIT  
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 

Öğr. Gör. Ahmet Erhan AKAN  
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Makine Programı 

ÖZET 

Doğal gazla çalışan absorpsiyonlu sistemler, çevre dostu olup, ısıtma veya soğutma gibi evsel kullanımda da 
kullanılabilir. Bu çalışmada, ısıtma sezonu için çalışan akışkan olarak su / amonyumlu tek etkili doğal gazla çalışan 
absorpsiyonlu ısı pompası sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır. Sistem ekipmanları evaporatör, kondenser, 
kazan ve ayırıcıya sahip genleşme vanasıdır. Sistemin ekserji, ekserji tahribatı ve performans katsayısı (COPH) 
hesaplanmıştır. Öte yandan, tam sistem çalışma sıcaklıkları ve ekipmanlarının performansı ve özellikleri üzerinde 
büyük etkisi vardır. COPH 1.35 olarak bulunmuştur. Tüm sistemin toplam ekserji analizi 13.54 kW'dır. 

Anahtar Kelimeler: Isı Pompası, Absorpsiyonlu Sistem, Termodinamik Analiz. 

ABSTRACT 

The natural gas driven absorption systems are friendly to environment meanwhile it can be used in domestic usage as 
heating or cooling. The present study is analyzed thermodynamic analysis of a single effect natural gas driven 
absorption heat pump system with water/ammonium as working fluid for heating season. The system equipment are 
evaporator, condenser, boiler and expansion valve with separator. The exergy, exergy destruction and coefficient of 
performance (COPH) of heating of the system were computed. On the other hand full system working temperatures 
and its’ equipment have a big effect on performance and properties. The COPH is found as 1.35. Total exergy analysis 
of the whole system is 13.54 kW. 

Key Words: Heat Pump, Absorption System, Thermodynamic Analysis. 
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TEK ETKİLİ DOĞAL GAZ İLE ÇALIŞAN ABSORPSİYONLU ISI POMPASI SİSTEMİNİN 
EKONOMİK ANALİZİ 

AN ECONOMIC ANALYSIS OF A SINGLE EFFECT NATURAL GAS DRIVEN ABSORPTION 
HEAT PUMP SYSTEM 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÜNAL  
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Makine Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir AYANOĞLU  
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu Makine Programı 

Arş. Gör. Nesrin İLGİN BEYAZIT  
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 

Öğr. Gör. Ahmet Erhan AKAN  
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Makine Programı 

ÖZET 

Doğalgazla çalışan absorpsiyonlu ısı pompası sistemi, 150 m2'lik bir ısıtma alanı için tasarlanmıştır. Termodinamik 
analiz performans katsayısı (COPH) ile ısıtma yükü için uygulanmıştır. İlk yatırım, geri ödeme faktörü ve yıllık 
işletme maliyeti, maliyet analizi için hesaplanmıştır. COPH 1.35 olarak bulunmuştur. Tüm sistemin toplam ekserji 
analizi 13.54 kW' tır. İlk yatırım, geri ödeme faktörü ve yıllık işletme maliyeti sırasıyla 20.000 $, 0,1175, 35,000 $ 
olarak hesaplandı. Sistemin ekserji maliyeti 0.101 $ / kWh olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Isı Pompası, Absorpsiyonlu Sistem, Termodinamik Analiz. 

ABSTRACT 

A natural gas driven absorption heat pump system is designed for heating area of a 150 m2. The thermodynamic 
analysis was applied for heating load with coefficient of performance (COPH). Initial investment, payback factor and 
annual operation cost were calculated for cost analysis. The COPH  is found as 1.35. Total exergy analysis of the 
whole system is 13.54 kW. The initial investment, payback factor and annual operation cost were calculated as 20,000 
$, 0,1175, 35,000 $ respectively. The exergetic costs of system is found as 0.101 $/kWh. 

Key Words: Heat Pump, Absorption System, Thermodynamic Analysis. 
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TASARIM MEKANINI YARATMAK: KONSEPT MEKANLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Funda KURAK AÇICI 
KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 

ÖZET 

Mekanı tasarlamak, yaratıcılık gerektiren birtakım becerileri kapsamaktadır. Tasarım mekanı, insanların yaşam 
koşullarının gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ortamların oluşturulması ile gerçekleşmektedir. 
Tasarlama eyleminin amacı her ne kadar ihtiyaçların karşılanması olarak görünmekte olsa da, içinde mekanın 
şekillenmesine neden olan kavramları barındırmaktadır. Tasarım mekanını oluşturan, bir düşüncenin fikrin 
temellendirilerek, yaşam koşullarının gerekliliğini sağlamak üzerine şekillenmesidir.  

Tasarımı şekillendiren şey olan ve ana kurguyu oluşturan kavramlar; yaşanılan çevrenin sunduğu verilerdir. Bir 
anlamda yaşanılan çevre olarak kabul edilen doğa, tasarlama sürecinde esin kaynağı olarak insana yeterince done 
sağlamaktadır. Tasarımcı bu yolla, kendi içinde canlandırdığı veriler ile tasarıma nasıl yön vereceğini 
şekillendirmektedir. Bu şekilde her yeni tasarımda, yeni fikirler, yeni kavramlar, yeni felsefeler ile tasarım mekanı 
yaratılmaktadır.  

Özellikle, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve endüstriyel tasarım gibi disiplinlerde; projelerin 
ana fikri, teması, felsefesi, konsepti adı altında bir kurgu ile tasarımlar yaratılmaktadır. Tasarımcı, her projede bir ana 
fikir olmadan projenin doğru bir noktaya gidemeyeceği, tasarımın şekillenemeyeceğinin farkındadır. Tasarım 
konseptini seçmek, tasarımın sınırlarını çizer ve içinde daha özgürce hareket edilmesine olanak sağlar. Çünkü tasarımı 
şekillendirmek bir yöntem izlemekle olanaklıdır. Bu yöntemin başlangıcı, bir fikir ortaya koymakla 
gerçekleşmektedir. 

Tasarım mekanının çözümüne ulaşılabilmesi için ilk adım olan konseptli yaklaşım, tasarımcının yaratıcılık sürecini 
başlatır. Sonuç ürüne ulaşıldığında, tasarımcı kendine özgü bir dil geliştirmiş olur. Bu şekilde mekanın kullanıcılar ile 
etkileşimi de sağlanmış olmaktadır. Her tasarımcı için farklı süreçler barındıran tasarım süreci, tasarımcının kendi 
dilini oluşturmaktadır. Her tasarımcı bu süreçte birbirinden ayrılır.  

Bir çok tasarımcı, tasarım dilini, kendilerine özgü tasarım kararları kullanarak mekan konseptleri oluşturmuşlardır. Bu 
çalışmada, tasarım sürecini farklı bir dil ile kullanan bir mimar olan Santiago Calatrava; konsept kavramını yoğun bir 
şekilde deneyimlendiği mekanları ile ele alınacaktır. Tasarım mekanını oluşturan, yaratıcılık gerektiren tasarım 
ürünlerinin şekillenmesinde konsept kavramının tasarım sürecindeki etkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Mekan, Konsept, Tasarım Süreci 
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THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON TURKEY'S MACROECONOMIC 
PERFORMANCE: “THE MAGIC SQUARE APPROACH” 
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Dr. Öğretim Üyesi Ezgi BADAY YILDIZ 
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ÖZET 

İktisat politikaları, ülkenin ekonomik performansını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu performansın 
değerlendirilmesinde pek çok değişken kullanılmakla birlikte, ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik ve ödemeler 
bilançosu dengesi ön plana çıkan temel değişkenlerdir. Ancak ilgili değişkenler bir arada değerlendirilirken, çelişkili 
bir sonuç ortaya çıktığında hangi değişkene daha çok önem ve öncelik verileceği açık değildir. Bu soruna çözüm 
sağlamak amacıyla Kaldor (1971)’un görüşleri çerçevesinde oluşturulan ve “sihirli kare” olarak adlandırılan bir 
diyagram kullanılmaktadır. Sihirli kare yaklaşımına göre, ekonomik büyüme oranı, işsizlik oranı, enflasyon oranı ve 
cari dengenin gayri safi yurt içi hasılaya oranından oluşan değişkenler dört eksenli bir düzleme her bir eksene farklı 
bir değişken gelecek şekilde yerleştirilmekte ve bir dörtgen elde edilmektedir. Bu dörtgenin alanının alacağı değer, o 
ülkenin makroekonomik performans endeksini göstermektedir. Medrano ve Teixeria (2013) söz konusu dörtgenin 
alanına bağlı makroekonomik performans endeksini türetmek için dört değişkeni aynı aralığa dönüştüren bir prosedür 
geliştirmiştir. Söz konusu makroekonomik endeks, çeşitli ülke performanslarının karşılaştırmalarında kullanılabildiği 
gibi, bir ülkenin farklı yıllarındaki performanslarının karşılaştırılmasında da kullanılabilmektedir. Çalışmanın amacı, 
sihirli kare yaklaşımından hareketle 2005-2016 dönemi için Türkiye’nin elde edilen makroekonomik performans 
endeksini oluşturmak ve bu endeks vasıtasıyla 2008 Küresel Krizi’nin Türkiye ekonomisine olan etkilerini analiz 
etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Performans, Sihirli Kare, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, İşsizlik 

ABSTRACT 

Economic policies aim to maximize the economic performance of the country. While many variables are used in 
evaluating this performance, economic growth, inflation, unemployment and balance of payments are the main 
variables. However, when the relevant variables are evaluated together, it is not clear which variable will be given 
more importance and priority when a contradictory outcome occurs. In order to solve this problem, a diagram called 
"magic square" suggested by Kaldor (1971). In order to avoid problems with the variables’ scale, the standardized 
“Index of Economic Welfare” created by Medrano and Teixeria (2013). This index can be used to compare the 
performances of different countries, as well as to compare the performances of different years for a country. The aim 
of this paper is to evaluate the macroeconomic performance of Turkey in the period 2005-2016 and to analyze the 
effects of the 2008 Global Financial Crisis on Turkey's economy.
Key Words: Macroeconomic Performance, Magic Square, Economic Growth, Inflation, Unemployment
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GÜRCİSTAN’IN 1997-2016 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANS ENDEKSİ: “SİHİRLİ 

KARE YAKLAŞIMI” 

GEORGIA'S MACROECONOMIC PERFORMANCE INDEX IN THE PERIOD 1997-2016: “THE 
MAGIC SQUARE APPROACH” 

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim AL 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 

ÖZET 

Bir ülkenin makroekonomik durumunun tespit edilmesi uygulanacak ekonomi politikalarının belirlenmesi açısından 
önem arz etmektedir. Ekonomik durumun izlenmesinde genellikle ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon ve ödemeler 
bilançosu dengesi temel makroekonomik göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu değişkenlere göre bir 
değerlendirme yapılırken, birbiriyle çelişen durumlarda hangi göstergenin daha önemli olduğu bilinememektedir. 
Nitekim 2008 Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte pek çok ülkenin büyüme ve istihdam göstergelerinde olumsuz 
gelişmeler yaşanırken, enflasyon ve cari denge göstergelerinde kısmi iyileşmeler gözlemlenmiştir. Bu sebeplerle 
ülkelerin ekonomik performanslarının değerlendirilmesinde çok yönlü analizlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda Kaldor (1971)’un görüşleri çerçevesinde oluşturulan “sihirli kare” yaklaşımı sorunun çözümünde 
kullanılabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Medrano ve Teixeria (2013),  sihirli karenin alanını 
hesaplamak üzere bir prosedür geliştirerek, sihirli kareden elde edilen bir makroekonomik performans endeksi 
türetmişlerdir. Söz konusu endeks çeşitli ülke karşılaştırmalarında kullanılabildiği gibi, bir ülkenin farklı yıllarındaki 
performanslarının karşılaştırılmasında da kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı sihirli kare 
yaklaşımından hareketle 1997-2016 dönemi için Gürcistan'ın makroekonomik performans endeksini oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Performans, Sihirli Kare, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, İşsizlik 

ABSTRACT 

To determine of the macroeconomic status of a country is important for the economic policies. Economic growth, 
unemployment, inflation and the balance of payments are the main macroeconomic indicators for economic situation. 
However, when an evaluation is made according to these variables, it is not known which indicator is more important 
in contradictory situations. For example, during the 2008 Global Financial Crisis period, growth and unemployment 
showed negative performance, while partial improvements in inflation and current account deficits were observed. So, 
multidimensional analyzes need to be carried out in assessing the economic performance of countries. For this reason, 
to solve the problem the "magic square" approach was created by Kaldor's (1971). Medrano and Teixeria (2013) 
developed a macroeconomic performance index from the magic square. This index can be used in various country 
comparisons, as well as in comparing the performances of different countries for different years. The aim of this paper 
is to evaluate the macroeconomic performance index of Georgia in the period 1997-2016. 

Key Words: Macroeconomic Performance, Magic Square, Economic Growth, Inflation, Unemployment 
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ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ KULLANILARAK CNC TEZGAH SEÇİMİ 
UYGULAMASI 

APPLICATION CNC MACHINERY SELECTION USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 
(AHP) 

Öğr. Gör. Veysel TATAR 
Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Rıza ADALI 
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 

Doktora Öğrencisi Meriç Burçin ÖZER 
Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bu çalışmada, imalat sektöründeki genel olarak bir işletme için CNC tezgah seçimi ile ilgili karar probleminin çözümü 
ele alınmıştır. İşletmelerin yatırım kararlarını sadece nicel faktörlere göre değil nitel faktörlere göre de 
değerlendirdikleri ve karar verdikleri düşünüldüğünde uygulama probleminin çözüm sürecinin çok kriterli bir karar 
verme sürecini gerektirdiği anlaşılmaktadır. Çok sayıda kriterin ve seçeneğin bulunduğu böyle bir durumda 
yatırımcılar CNC tezgah satın alırken karar vermede zorlanmaktadırlar. Bu çalışmada CNC tezgah seçimi sorununa 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile bir çözüm önerisi sunulmuştur. Çalışmada değerlendiricilerden alınan veriler 
sonucunda yatırımcılar için uygulama yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: AHP, CNC Tezgah, Karar Verme 

ABSTRACT 

In this study, the solution of the decision problem related to CNC machinery selection for an enterprise in the 
manufacturing sector is discussed. It is understood that businesses evaluate investment decisions not only according to 
quantitative factors but also according to qualitative factors, and when it is thought that they make decisions, the 
solution process of application problem requires a very criteria decision making process. In such a situation where 
there are many criteria and options, investors have difficulty in deciding to buy a CNC countertop. In this study, a 
solution proposal with the Analytic Hierarchy Process (AHP) was presented for the problem of CNC machinery 
selection. As a result of the data taken from the evaluators in the study, the investors have been implemented. 

Key Words: AHP, CNC Machinery, Decision Making. 
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TÜRKİYE KIYILARINDA 2012-2017 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN DENİZ KAZA 
VE OLAYLARININ İSTATİSTİKSEL VERİLERİ ANALİZİ 

ANALYSIS OF MARITIME ACCIDENT CAUSED AND EVENTS  IN TURKISH COASTAL 
BETWEEN THE YEARS 2012-2017 

Öğr. Gör. Veysel TATAR 
Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Rıza ADALI 
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 

Doktora Öğrencisi Meriç Burçin ÖZER 
Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 

ÖZET 

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber gemi boyutları ve tonajları büyümüş, artan gemi trafiği sonucu kıyı 
alanlarında özellikle boğazlar gibi dar sularda seyir zorlaşmıştır. Denizyolu ile taşımacılık şüphesiz riskli bir 
aktivitedir ve gemi operasyonlarının karmaşık olmasından dolayı yıllardır kaçınılmaz bir şekilde deniz kazaları 
meydana gelmektedir. Deniz kazaları riskinin olması yaşamsal, ekonomik ve çevresel risklerin de olması demektir. 

Bu çalışmada 2012-2017 yılları arasında Türkiye kıyılarında meydana gelen deniz kaza ve olaylarının istatistiki 
verileri ayrıntılı olarak incelerek, kaza türü ve sonuçları belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Kazası, Deniz Kaza İstatistikleri, Kıyı Emniyeti. 

ABSTRACT 

Today, ships’ tonnages and sizes have been expanded as a result of improvement of technology and thus, navigation is 
much harder now in congested waters especially in narrow straits. Shipping is undoubtedly a risky activity and 
maritime accidents at sea occur inevitably for many years due to ship operations are complex. Being of maritime 
accidents risk means being of vital risks, economical risks and environmental risks. 

In this study, between the years 2012-2017 tapering detailed statistical data on maritime accidents and events in 
Turkey coastal, accident type and the results are reported. 

Key Words: Maritime Accident, Maritime Accident Statistics, Coastal Safety. 



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

38 
 

YALIN ÜRETİM-5S UYGULAMASI 

LEAN PRODUCTION-5S APPLICATION 
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Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Rıza ADALI 
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 

Doktora Öğrencisi Meriç Burçin ÖZER 
Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 

ÖZET 

Günümüz rekabet ortamında eğilim, müşteri talebine hızlı cevap vermek ve yüksek kaliteli, düşük fiyatlı ürünler 
sunmaktır. Dünya çapında firma olmak için israfı ortadan kaldırmak ve etkin bir iş akışı gerçekleştirmek tüm 
yöneticilerin hedefi olmalıdır. Bu, tam olarak yalın üretim felsefesinin ulaşmaya çalıştığı hedeftir. Bu çalışmada kapak 
üretimi gerçekleştiren bir fabrikada uygulanan yalın üretimin 5S tekniğiyle sağlanan gelişmeleri ve bu gelişimleri 
gerçekleştirmek için yapılan çalışmaları anlatmaktadır. Çalışmanın amacı yalın üretimin ve tekniklerinin tanımlarını 
vermek daha sonra işletmede yalın üretimin 5S tekniğini uygulamasının başarılı olması için izlenmesi gereken 5S 
adımlarını göstermektir 

Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Yalın Üretim Teknikleri, 5S. 

ABSTRACT 

In today's competitive environment, the trend is to respond quickly to customer demand and deliver high-quality, low-
priced products. To be a company on a global scale, it is the goal of all managers to remove wasted effort and achieve 
an effective workflow. This is exactly what the lean manufacturing philosophy tries to achieve. This study describes 
the developments provided by the 5S technique of lean production applied in a factory that performs cap production 
and the studies carried out to realize these developments. The aim of the study is to give the definitions of lean 
production and techniques and then show the 5S steps that must be followed in order to be successful in applying the 
5S technique of lean production to the operation. 

Key Words: Lean Production, Lean Production Techniques, 5S. 
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REBA YÖNTEMİ İLE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
OTOMOTİV YAN SANAYİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI 

EVALUTİON OF ERGONOMİC RİSK FACTORS BY REBA TECHNİQUE: A CASE STUDY OF 
AUTOMOTİVE SUB-INDUSTRY 

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Rıza ADALI 
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 

Öğr. Gör. Veysel TATAR 
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Doktora Öğrencisi Meriç Burçin ÖZER 
Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 

ÖZET 

Küreselleşme ve teknolojik ilerlemeler, gelişmekte olan ülkelerin imalat sanayiini daha fazla mekanizasyona ve 
otomasyona yönelmeye zorlayarak işgücü kullanım oranlarını her ne kadar azaltmayı hedefliyor olsa da gelişmekte 
olan ülkelerde işgücü kullanım oranları hala yüksek seviyelerdedir. Bunun sonucu olarak kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları önemli bir mesleki hastalık olarak karşımıza gelmektedir.  Mesleki hastalıklar, işletmelerin birim üretim 
maliyetleri attırırken verimlilik oranlarını da azalmaktadır. Bu çalışmada otomotiv sektörüne kompozit parça üreten 
bir yan sanayi firmasında çalışanların verimliliğini etkileyen ergonomik risk faktörleri REBA yöntemi ile incelenecek 
ve çalışanların kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına yakalanma risklerini azaltmak için yöntemler önerilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Ergonomik Risk Faktörleri, REBA Yöntemi. 

ABSTRACT 

While globalization and technological improvements are aimed at reducing the labor force utilization rates by forcing 
the manufacturing industry of the developing countries to more mechanization and automation, labor force utilization 
rates in developing countries are still at high levels. Because of this, musculoskeletal disorders are seen as an 
important occupational disease. Occupational diseases also decrease productivity rates while reducing unit production 
cost of enterprises. In this study, ergonomic risk factors that affect the productivity of employees in a automotive sub-
industry which is producing composite part will be investigated by REBA method and the result of the method will be 
proposed to reduce the risk of employees musculoskeletal disorders. 

Key Words: Ergonomics, Ergonomic Risk Factors, REBA Method. 
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ÖZET 

Toplumsal hayatta insanların kişi ya da olayları eleştirme ihtiyacından doğan mizah, gülme olgusu üzerine inşa 
edilmesine rağmen toplumsal vicdan tarafından üretilen bir savunma mekanizması görevini üstlenmektedir. Hakikati 
kabul edilebilir hale getirme gibi bir özelliğe sahip olan mizah olgusu Türk basın tarihinde sıkça kullanılmıştır. 
Başlangıcından bugüne marksist kesimin egemenliğinde gelişen mizahi yayıncılıkta sağın sesi olma özelliğini taşıyan 
mizahi gazete/dergi sayısı azdır. Yayınlandığı dönem itibariyle (1947-1962) Türkiye’de söylen(e)meyen birçok 
gerçeği adeta haykıran Serdengeçti Dergisi, hem içeriği hem de her sayısında müstakil bir yer bulan ‘Gülünç 
Hakikatler’ başlıklı mizah bölümü ile incelenmeye değer bir yayın olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada 1947-
1962 yılları arasında ancak 33 sayı yayınlanabilen Serdengeçti Dergisi’nin tek parti ve çok partili hayata geçiş dönemi 
(1947-1950 CHP iktidarı), 10 yıllık Demokrat Parti dönemi ve 27 Mayıs 1960 darbesi sonucu kurulan Milli Birlik 
Hükümeti ve sonrasında iktidara gelen CHP-AP Koalisyonu döneminde ortaya koyduğu mizah anlayışı incelenmiştir. 
Farklı iktidarlar dönemindeki mizahi yayıncılık anlayışının sonuçları ifade özgürlüğü ve yayıncılık ahlakı/etiği 
bağlamında değerlendirilmiştir. Serdengeçti Dergisi’nde yer verilen mizahi yazılara ilişkin araştırmada, nitel içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Betimleyici bir çalışma özelliği taşıyan araştırma kapsamında ilgili dergi sayıları 
incelenerek mizahi dil ele alınmış, örnekler üzerinden mizah vurgusu tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Serdengeçti Dergisi, Osman Yüksel, Mizah 
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ÖZET 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir şekilde çeşitlendirdiği günümüz medya çağında başta sosyal 
medya uygulamaları olmak üzere yeni medya platformları, toplumu oluşturan bireylerin gündelik hayatlarının önemli 
bir bölümünde kendine yaygın bir kullanım alanı oluşturmuştur. Haber, eğlence ve reklam gibi geleneksel medya 
uygulamalarını analiz etmeye dayanan medya okuryazarlığının, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu sosyal 
medya ortamlarını da kapsayacak şekilde yeniden konumlandırılması gerekmektedir. Çünkü geleneksel/konvansiyonel 
medya ortamlarının bir eleştirisini sunan medya okuryazarlığının ürettiği söylem, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
sağladığı katılımcı ve özgürlükçü yapısıyla sosyal medyaya değer katan bir alan oluşturmaktadır. Sosyal medyayı 
geleneksel medyaya karşı avantajlı bir konuma taşıyan etkileşim/interaktivite sayesinde  izleyici/dinleyici/okuyucu 
konumunda olan bireyler artık aktif birer kullanıcı durumuna geçerek, medya içeriklerini tüketmenin yanında üretim 
boyutunun da en önemli bileşeni haline gelmiştir. Bu dönüşüm geleneksel anlamda medya okuryazarlığının ötesinde 
yeni medya okuryazarlığı bağlamında birer içerik üreticisi olarak bireylerin nelere dikkat etmesi, ürettikleri içeriğin 
etkisi ve toplumsallaşma süreçlerine katkısını anlamayı, sorgulamayı gerektirmektedir. Kullanıcı olmak beraberinde 
bu iletişim araçlarını kullanmayı da gerektirmektedir. Çünkü yeni medya formları karşısında sadece pasif bir birey 
olarak bulunmamakta, aktif kullanıcısı konumunda olduğu için belli başlı özelliklerini bilmesi, içerik üretimi sırasında 
bunları tecrübe etmesi gerekmektedir. Gelenekselden yeniye geçişte yaşanan bu dönüşüm ve ayrışma, medya 
okuryazarlığının yeni araçların da (internet, sosyal medya, mobil medya) dahil edilerek güncellenmesi gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Çalışma kapsamında medya okuryazarlığı olgusunun bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunmuş 
olduğu yeni medya platformlarına (internet, sosyal medya, mobil medya) dönüşümü ele alınacaktır. Bu kapsamda 
geleneksel ve yeni medya farklılaşması sosyal medyanın temel karakteristik özellikleri bağlamında değerlendirilerek, 
medya okuryazarlığı uygulamaları üzerinden sosyal medyaya yönelik eleştirel bir bakış açısı sunulmaya çalışılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya, Okuryazarlık. 



42 

     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  
MESLEK YÜKSEKOKULUNDAN MEZUN KADINLARIN OKUL BAŞARI DURUMLARI İLE 

MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: AMASYA 
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 
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Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği  

ÖZET 

Meslek Yüksekokulları (MYO) çeşitli sektörlere ara eleman yetiştirmede önemli işlevleri olan ve önlisans seviyesinde 
eğitim veren üniversitelere bağlı 2 yıllık okullardır. Meslek Yüksek Okullarının son yıllarda il merkezleri dışında ilçe 
merkezlerine kadar yaygınlaşmış olmaları özellikle küçük yerleşim yerlerinde ve kırsal alanlarda yer alan kadınların 
mesleki eğitim almaları için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu olgu Türkiye’de mesleki eğitim alan kadınların sayısında 
önemli artışlara neden olmasına rağmen aynı artış mesleki eğitim alan kadınların istihdamına yansımamaktadır. 
Oysaki günümüzde ülkelerin gelişimi kadınların çalışma hayatına ne derece katıldıkları ile doğru orantılı 
gözükmektedir.  

Son yıllarda çalışma şartlarındaki iyileştirmelere rağmen hala kadınların özel sektöre ait işletmelerde iş bulma veya 
çalışma hayatlarını sürdürmekte zorlandıkları kabul edilmektedir. Çalışmada, mesleki eğitim alan kadıların eğitim 
sonrası istihdam durumları, hangi alanda mesleki eğitim alanların kadınların işgücüne ne oranda katıldıkları ve okul 
başarı ile işgücüne katılmaları arasında bir ilginin olup olmadığının ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu amaçla 
çalışmada örneklem olarak Amasya Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulunda yer alan Turizm ve Otel 
İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programlarında eğitim alan kadınlar 
alınmıştır.  

Çalışmada, veri toplama iki aşamalı olarak yapılmıştır. Birinci aşamada arşiv kayıtlarından Amasya Meslek 
Yüksekokulu’nun dört programına 2002-2011 yılları arasında kayıt yaptıran 1372 kadının mezuniyetleri, okuldan 
kayıtlarının silinmesi ve halen öğrenciliklerini devam ettirme durumları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise aynı 
kadınların mevcut çalışma durumlarının SGK kayıtları ile mevcut çalışma durumları tespit edilmiştir. Daha sonra elde 
edilen sonuçlar SPSS yazılımı ile analizler edilerek mesleki eğitim alan kadınların okul başarı durumları ile istihdama 
katılma oranları arasında ilişkinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma meslek yüksekokulunda 
mesleki eğitim alan kadınların okul başarıları ve istihdama katılmalarına dönük önemli sonuçlar sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Kadın İstihdamı, Okul Başarı Durumu, Mesleki Eğitim 

ABSTRACT 

Vocational schools are the two-year schools with important functions and training at the associate degree level 
in order to train intermediate staff in various sectors. In recent years, the fact that the Vocational Schools have become 
so widespread up to the district centers outside the provincial centers creates new opportunities for vocational training 
of women, especially in small settlements and in rural areas. Despite the fact that this phenomenon led to 
significant increase in the number of women in Turkey in the field of vocational training, the same increase 
in women's employment is not reflected. However, at the present time, the level of development of the countries 
seems to be directly with which level of participation of the women participate in the working life. 

Despite the improvements in working conditions in recent years, it is still accepted that women are still difficult 
to find work or to continue their working life in private sector enterprises. In the study, it is aimed to determine 
whether employment status of vocational educated women, in which field vocational training areas women 
participate in the workforce, and whether there is a relationship between school success and participation in the 
workforce. For this purpose, women trained in the programs of Tourism and Hotel Management, Accounting 
and Tax Applications, Office Management and Secretariat, which took place in the Amasya Vocational School of 
Amasya University were included in the sample of the study. 
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In the study, data collection was done in two stages. In the first phase, 1372 women who enrolled in four programs of 
Amasya Vocational School of Higher Education between 2002 and 2011 were found to have their graduations, 
deletion of their school records and continuing their education. In the second stage, current working conditions of the 
same women were determined by Social Security Institution (SSI) records and current working conditions. 
Afterwards, the results were analyzed by SPSS software and it was tried to determine whether there is a relation 
between the school achievement status and employment participation rates of the vocational education women. The 
study presents important results for women who receive vocational training in vocational colleges to participate in 
school achievement and employment. 

Key Words: Vocational School, Women Employment, School Success Situation, Vocational Training. 
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Dr. Öğretim Görevlisi Hasan DİRİK  
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji 

Öğretim Görevlisi Cenk GEZEGİN   
Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Elektrik ve Enerji 

Profesör Dr. Okan ÖZGÖNENEL  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Dr. Öğretim Üyesi Engin Ufuk ERGÜL

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

ÖZET 

Enerji tüketimi ülkelerin ekonomik gelişimine paralel olarak artış göstermektedir. Özellikle endüstriyel tesislerin, 
konutların ve elektrikli ulaşım sistemlerinin sayısındaki artış elektrik enerjisine olan ihtiyacı gün geçtikçe daha da 
arttırmaktadır. Artan talebin karşılanması için üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine yapılan yatırımların sürekliliği 
şarttır. Fakat bu yatırımlar,  kamu ve özel sektör kurumlarının kısıtlı bütçeleri ile yapılmak zorundadır. Bunun bir 
sonucu olarak, şebeke işletmecileri güvenilirliği aynı seviyede tutarak mevcut alt yapıları daha verimli kullanmak 
zorunda kalmaktadırlar. Transformatörler söz konusu elektrik güç sistemlerinin önemli ve pahalı donanımlardan 
birisidir. Bu donanımların normal koşullar altında beklenen ömürleri ortalama 20 yıldır. Bu süre transformatörü 
oluşturan parçaların ömrü ile (özellikle de sargı yalıtım malzemesinin ömrü ile) ilişkilidir. Transformatör sargılarının 
ana yalıtım malzemesi olan kâğıt belirli sıcaklık değerlerine kadar bozulmadan dayanabilir. Bu sınır değerlerin 
üzerindeki her 6 °C‘lik artış transformatör yaşlanma hızının iki katına çıkmasına neden olmaktadır. Transformatörler 
planlı veya beklenmedik aşırı yüklenmeler sonucunda sargı sıcaklıkları söz konusu sınır değerleri aşabilmektedir. 
Güvenli çalışma için işletmedeki transformatörlerin kalan ömürlerinin bilinmesi önemlidir. Bu yüzden transformatör 
ömrünü belirleyen en önemli parametrelerden biri olan sargı en sıcak nokta sıcaklığının (hot-spot temperature) doğru 
bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Bu değeri belirlemek için ilgili literatürde önerilmiş çeşitli termal modeller 
bulunmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılanlardan iki tanesi Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun (IEC) 
yayınladığı IEC 60076-7:2005 standardında verilmiştir. Bu modellerden biri “üslü eşitlikler çözüm yöntemi” ve diğeri 
de “fark eşitlikleri çözüm yöntemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, bu termal modellerin hem geçici hem de 
sürekli durumlardaki hesaplamalarının doğruluğu deneysel çalışmalar ile incelenmiştir. Her iki termal model ayrıca 
kendi aralarında da karşılaştırılmıştır. Deneyler sargıları arasına ve trafo kazanının çeşitli noktalarına fiber-optik 
sıcaklık sensörleri yerleştirilmiş bir tek-fazlı ONAN soğutmalı 30 kVA gücündeki dağıtım transformatörü üzerinde 
yapılan ısınma testleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan ısınma testleri esnasında ölçülen sıcaklık değerleri kaydedilmiş 
ve sonuçlar grafikler halinde verilmiştir. Isınma testlerinden elde edilen ölçüm sonuçları her iki termal model 
kullanılarak elde edilen tepe yağ sıcaklığı ve en sıcak nokta sıcaklık değerleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen 
bulgular karşılaştırılarak yorumlanmış ve ortaya çıkan hataların azaltılması için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
Genel olarak, deneysel çalışmaların bir sonucu olarak söz konusu termal modellerin kalıcı durumlar için doğru 
sonuçlar verdiği ve buna karşın yükün hızlı değiştiği durumlarda ve aşırı yüklenme durumlarında hesapladığı sıcaklık 
değerlerinin oldukça hatalı olduğu görülmüştür.

Teşekkür: Bu çalışma Amasya Üniversitesi FM-BAP 17-0294’nolu Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 
desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dağıtım Transformatörleri, En Yüksek Sargı Sıcaklığı, Üst Yağ Sıcaklığı, IEC 60076-7:2005
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ABSTRACT

Energy consumption increases in parallel with the economic development of countries. The need for electric 
energy is increasing day by day, especially due to the increase in the number of industrial facilities, residences and 
electrical transportation systems. It is a necessity to continue investments on generation, transmission and 
distribution systems in order to meet increasing demand. However, these investments have to be made with 
limited budged of public and private institutions. As a result of this, grid operators have to use existing 
infrastructure more efficiently while providing same reliability. Transformers are important and expensive 
equipment of these electric power systems.  Expected lifetimes of transformers are about 20 years under normal 
conditions. This duration is related to the lifetimes of each part (especially to the lifetime of winding insulation 
materials) of transformers. The paper, which is the main insulation material of transformer windings, can 
withstand to certain temperatures without deterioration. Each 6 °C temperature rise above this limit causes 
transformer aging rate doubled. In some situations, winding temperatures of transformers may exceed these limits 
as a result of planned or unexpected loading beyond the nameplate ratings. For reliable operation, it is important 
to know the remaining lifetimes of transformers in service. Therefore, it is a necessity to monitor winding hot-spot 
temperature accurately as it is the most important parameter determining the lifetime of transformer. In order to 
determine this temperature, various thermal models have been found in the related literature. The two most 
common of them have been given in IEC 60076-7:2005. These are called exponential equation solution and 
differential equation solution methods. In this work, In this work, the accuracy of the subjected thermal models 
have been investigated for both transient and steady state situations by experiments and these models are 
compared with each other. Experiments have been achieved by realizing heating tests on a 30 kVA nominal rated 
single-phase transformer with ONAN cooling. This transformer has been equipped with a number of fiber-optic 
temperature sensors on its various points including windings. During the heating tests done on the transformer, 
temperature values have been measured and recorded. Resulted values of experiments have been given in the 
paper as graphics and tables. Temperature measurement results of heating tests have been compared to the top-oil 
and hot-spot temperature values of both thermal models. Resulted findings have been interpreted and some 
suggestions have been done to reduce errors of these models. Generally, as a result of the work, it is observed 
although the subjected thermal models give quite accurate results for steady state conditions, they give very 
inaccurate temperature results when overloading or load changes is exist.

Key Words: Distribution Transformers, Hot-Spot Winding Temperature, Top Oil Temperature, IEC 60076-7:2005.
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ÖZET 

Transformatörler elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı aşamalarında kullanılan önemli ve maliyeti yüksek 
donanımlarından biridir. Bu yüzden, transformatörlerin uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde işletmede kalmaları 
elektrik güç sistemlerinin ekonomik işletmesi bakımından oldukça önemlidir. Transformatörlerin herhangi bir nedenle 
devre dışı kalması elektrik şebekelerinde önemli ekonomik kayıplara neden olur. Transformatörün ömrünü belirleyen 
en önemli parametre sargıların yalıtımında kullanılan kâğıdın maruz kaldığı yüksek sıcaklık değerleridir. Sargıların en 
yüksek sıcaklığa maruz kalan bu noktasına hot-spot noktası ve bu noktanın sıcaklığına hot-spot sıcaklığı adı 
verilmektedir. Bu sıcaklığın bilinmesi transformatörün ilave yüklenebilme sınırlarının daha doğru belirlenebilmesini 
ve gerekli yenileme veya bakım süreçlerinin daha iyi planlanabilmesini sağlamaktadır. En sıcak nokta sıcaklığının 
doğru ölçülmesi için son yıllarda bazı transformatörlerin imalat aşamasında sargıları arasına fiber optik sensörler 
yerleştirilmektedir. İşletme altında çalışan transformatörlerin içerisine fiber optik sıcaklık sönsörü yerleştirilmesi 
ekonomik değildir. Ayrıca bu durum transformatörün uzun süre servis dışı bırakılmasını gerektirir. Bu yüzden en 
sıcak nokta sıcaklığının doğru tahmin edilmesini sağlamak için literatürde çeşitli termal modeller bulunmaktadır. 
Bunlardan yaygın olarak kullanılanlarından iki tanesi IEEE C57.91-2011 (Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed 
Transformers and Step-Voltage Regulators) standardında sunulmuş olan ve Annex G ve Clause 7 modelleri olarak 
bilinen termal modellerdir. Bu termal modeller transformatörün plaka değerleri ve imalat sonrasında yapılan ısınma 
testi verilerini kullanmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu termal modellerin hem geçici hem de kalıcı durumlardaki 
doğruluğu deneysel çalışmalar ile incelenmiş ve ayrıca kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Deneyler için transformatör 
kazanın içindeki çeşitli bölgelere ve transformatör sargıları arasına sıcaklık sensörleri yerleştirilmiş bir 30kVA 
gücünde tek fazlı yağlı tip dağıtım transformatörü kullanılmıştır. Transformatör üzerinde yapılan ısınma testleri 
sırasında sıcaklık ölçüm değerleri kaydedilmiş ve sonuçlar grafikler ve tablolar halinde verilmiştir. Yapılan ısınma 
testlerinden elde edilen sıcaklık ölçüm sonuçları Annex G ve Clause 7 kullanılarak elde edilen üst yağ ve en sıcak 
nokta sıcaklık değerleri sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanmış ve ortaya çıkan hataların 
azaltılması için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Genel olarak, deneysel çalışmaların bir sonucu olarak söz konusu 
termal modellerin kalıcı durumlar için oldukça doğru sonuçlar vermesine karşın yükün hızlı değiştiği durumlarda 
veya aşırı yüklenme durumlarında hesapladığı sıcaklık değerlerinin oldukça hatalı olduğu görülmüştür. 

Teşekkür: Bu çalışma Amasya Üniversitesi FM-BAP 17-0294’nolu Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 
desteklenmiştir.
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ABSTRACT  

Transformers are important and costly equipment used in the stages of generation, transmission and distribution of 
electric energy. Therefore, their operation in healthy condition for many years is very important in terms of 
economical operation of electric power systems. Transformers going out of service due to any reason can cause 
significant financial losses. The most important parameter that determines the lifetime of a transformer is the hottest 
temperature that insulation paper of transformer windings are exposed to. This point is called hot spot and its 
temperature is known as hot-spot temperature. Being known this temperature provides more accurate determination of 
limits for additional loadings and better planning of maintenance or renovation processes. In recent years, in order to 
measure hot-spot temperatures accurately, fiber-optic sensors are placed inside the windings of some transformers as 
they are in manufacturing process. It is not economic to insert fiber-optic sensors into the windings of transformers in 
service and this requires taking transformer out of service for long time. Therefore, there are various thermal models 
in the literature in order to provide accurate estimation of hot-spot temperature. Amongst them, two of most common 
thermal models are presented in IEEE C57.91-2011 (Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and 
Step-Voltage Regulators) and they are known as Annex-G and Clause-7 models. These models make use of nominal 
values and data of heat tests done after manufacturing. In this work, the accuracy of the subjected thermal models 
have been investigated for both transient and steady state situations by experiments and these models are compared 
with each other. For experimental works, a single-phase distribution transformer with 30 kVA nominal power and 
with ONAN cooling mode has been used. In order to measure temperatures, some temperature sensors have been 
inserted between the windings and various points in transformer tank. During the heating tests done on the 
transformer, temperature values have been measured and recorded. Resulted values of experiments have been given in 
the paper as graphics and tables. Temperature measurement results of heating tests have been compared to the top-oil 
and hot-spot temperature values of Annex-G and Clause-7 thermal models. Resulted findings have been interpreted 
and some suggestions have been done to reduce errors of these models. Generally, as a result of the work, it is 
observed although the subjected thermal models give quite accurate results for steady state conditions, they give very 
inaccurate temperature results when overloading or load changes is exist. 

Acknowledgment: This work was supported under the Scientific Research Project of Amasya University FM-BAP 
17-0294.
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ÖZET 

Bu araştırmada ortaokulda öğrenim gören çocukların ailelerinin, çocuklarının okul dışı ortamlarda fen öğrenme 
etkinliklerine ne düzeyde katıldıklarının belirlenmesi ve aile katılımının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama ile ilişkisel tarama modellerinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 
Kars ilinde bulunan devlete bağlı ortaokullarda çocukları 5.-8. sınıfa devam eden 120 öğrenci velisi oluşturmuştur. 
Araştırmanın verileri velilere yönelik “Aile Katılımı Ölçeği (AKÖ)” kullanılarak toplanmıştır.  AKÖ’nün birinci 
kısımda demografik özelliklere ilişkin bilgileri içeren sorular, ikinci kısımda ise aile katılımına ilişkin görüşleri içeren 
5’li likert tipi (5 Her zaman, 4 Sık sık, 3 Bazen, 2 Nadiren, 1 Hiçbir zaman) 30 ifade yer almaktadır. Elde edilen 
bulgulardan velilerin katılım düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Bay 
ebeveynlerin aktif katılım düzeyleri ve sorumluk algıları bayanlardan daha yüksek iken, bayan ebeveynlerin 
yetersizlik algılarının ve kendini geliştirme çabaları baylardan daha yüksektir. Velilerin aktif katılım düzeylerinin, 
yetersizlik algılarının sorumluluk algılarının ve katılım konusunda kendini geliştirme çabalarının velinin yaşı, öğrenim 
düzeyi, çocuğa yakınlık derecesi, mesleği ve gelir düzeyi değişkenleri bakımından anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 
bulunmuştur. Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının okul dışı fen öğrenme etkinliklerine aktif katılımlarının, 
sorumluluk algılarının ve katılım konusunda kendilerini geliştirme çabalarının çocuklarının okuduğu sınıf düzeyi 
değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çocukları 5. ve 6. Sınıflarda öğrenim gören velilerin 
aktif katılımlarının, sorumluluk algılarının ve katılım konusunda kendilerini geliştirme çabalarının çocukları 8. Sınıfta 
öğrenim gören velilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca çocukların öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri 
ilerledikçe ailelerin okul dışı öğrenme etkinliklerine katılım düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 
ebeveynlerden ortaokul mezunu olanların diğerlerine göre daha yüksek düzeyde katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. 
Ayrıca babaların aktif katılım düzeyleri ve sorumluluk algılarının annelere göre yüksek olduğu, ancak annelerin 
yetersizlik algıları ve katılım konusunda kendilerini geliştirme çabalarının babalara göre yüksek olduğu bulunmuştur. 
Ebeveynlerin yaşları bakımından orta yaş düzeyindekilerin sorumluluk algılarının ve kendilerini geliştirme çabalarının 
diğer yaş gruplarından yüksek olduğu, ancak 49 yaş üzeri velilerin aktif katılım düzeylerinin yüksek olduğu 
bulunmuştur. Meslek grupları bakımından memurların aktif katılım ve yetersizlik algılarının, çalışmayan ebeveynlerin 
ise sorumluluk algısı ve kendini geliştirme çabalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gelir düzeyi 
yüksek olan ebeveynlerin aktif katılım düzeylerinin daha yüksek ve yetersizlik algılarının daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Bu araştırmada incelenen değişkenler açısından çocukların fen derslerindeki okul dışı öğrenme 
etkinliklerinde ailelerin katılımlarına ilişkin ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak, ailelerin katılım konusundaki 
eksikliklerinin giderilmesi için aile eğitim politikalarının geliştirilmesi, aile eğitim programlarının düzenlenmesi ve 
aile eğitim materyallerinin hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi önerilmiştir. 
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ÖZET 

Küreselleşen dünyada devletler ellerinde bulundurdukları birtakım finansal kaynakları vatandaşların menfaati 
odağında değerlendirebilmek için yönlendirmektedirler.  Bu amaçla dünyaya bakıldığında 1950’li yıllarda petrol geliri 
fazlasını yönetebilmek adına Kuveyt’te kurulan Kuveyt Yatırım Kurulu’nun zamanla varlık fonu olarak bilinen yapıya 
dönüştürülmesi oldukça önemli bir örnektir. Dünyadaki pek çok ülkenin benzer amaçlarla oluşturduğu ulusal varlık 
fonları ülkemizde de oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. 

Türkiye’nin ekonomik istikrarını arttırabilmek, ülkenin kalkınmasına destek olabilmek, devletin elinde bulunan 
varlıkların getirilerini arttırmaya çalışmak ve varlıkların kamu varlığı algısıyla bundan sonra değerini arttırabilmek 
adına oluşturulan ulusal varlık fonumuz tasarruflar ve yatırımlarla giderek daha önemli hale gelecektir. 

Varlık fonumuzun Türkiye ekonomisine sağlayabileceği pek çok avantaj olmakla birlikte bu avantajların kaynağını 
anlayabilmek adına ülkemizde yeni olan bu yapının devlet içerisindeki yeri tam olarak saptanabilmelidir. 

Türkiye’de devlet şemsiyesi altında yaşamını sürdüren kişilere bakıldığında gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiliğin 
varlığı son derece önemlidir. Bir tüzel kişilik olarak kurulan Türkiye Varlık Fonu özel şirket gibi yönetilmesi 
açısından özel hukuk tüzel kişiliği özelliği gösterirken bünyesine katmış olduğu tüzel kişiler nedeniyle de kamu 
hukuku tüzel kişiliği özelliğini yansıtmaktadır. Bu bağlamda ulusal varlık fonumuzun yapısı ve hedefleri itibariyle 
yerinin saptanması ve hangi kamu hukuku dallarından muaf olarak faaliyet göstermekte olduğu oldukça önemlidir. 

Çalışmamız kapsamında literatür çalışması gerçekleştirilmiş, ilgili mevzuat taraması yapılmış, varlık fonumuzun tüzel 
kişilik diyagramı ortaya konmaya çalışılmış, diğer tüzel kişiliklerden kendini ayıran yönleri saptanmaya çalışılmıştır. 
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ÖZET 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, organizasyonların yönetim süreçlerinde gelişmelere izin vermektedir. 
İnternet kullanımının hızlı değişimi, özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında da teknolojik gelişmelere ayak 
uydurmayı zorunlu kılmaktadır. Bu gelişim bireylerin, örgütlerin ve Hükümet'in görevlerini yerine getirme biçiminde 
bir devrim yaratmaktadır. Günümüzde kamusal işlemlerin birçoğunun internet yoluyla gerçekleştirilebilmesi; 
hükümetlerin bu teknolojileri vatandaşlar tarafından kullanılmasına teşvik etmektedir. Yönetişim kavramının özel, 
sivil ve kamu kesimini elektronik ortamda ortak bir noktada buluşturan; şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik gibi 
özellikleri e-devlet aracılığıyla hayata geçirilmektedir. E- devlet, devletin vatandaşa sunduğu tüm geleneksel devlet 
hizmetleri elektronik ortamda sunmasıdır. Küreselleşme ile birlikte kamu kurumlarının teknolojik hizmet sunumları e-
devlet uygulamaları ile mümkün olmaktadır. E-devlet uygulamaları devlet kurumlarını bütünleştirmekle ile birlikte,  
hizmet ve bilginin tek bir yerden verilmesini sağlamaktadır. Bu oluşum hem vatandaşların daha az zaman, maliyet ve 
çaba ile devlet hizmetlerine erişimlerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmakta hem de kamu hizmetlerinin daha 
verimli ve etkin şekilde sunumu ile toplumun verimlilik düzeyinin artmasında ve kamu hizmetlerini dünya 
standartlarına taşıyacak çok önemli olan bir adımdır. 

E-devlet, vatandaşın iş dünyasıyla olan ilişkileri ile birlikte kurum ve kuruluşların kendi aralarında olan ilişkileri 
elektronik araçlar sayesinde en etkin düzeyde kullanarak, daha şeffaf, katılımcı ve yalın yönetim anlayışının 
benimsenmesini, bürokratik işlemlerin azaltılması ile birlikte iş akış süreçlerinin kısaltılmasını olanaklı hale getiren bir 
devlet modelidir.  

Hizmet kalitesi, vatandaşların beklentileri ile ortaya çıkan hizmetin karşılaştırılmasıdır. E-memnuniyet, vatandaşların 
elektronik ortamda beklentilerinin ne oranda karşılanıp karşılanmadığını belirlemektedir. E-hizmet teknolojisi ile 
müşterilere internet sitelerinde hangi hizmetlerin sunulabileceğini belirlenirken, müşterilerin tercihleri ve hizmet 
deneyimleri ile bu teknolojilerin etkinlikleri belirlenebilmektedir. E-hizmet kalitesi, bir internet sitesinin e-
hizmetlerinin dağılımını hangi ölçüde etkin yapıp yapmadığını ölçmeyi ifade etmektedir. Ayrıca ürünlerin satın alma 
öncesi, satın alma sırasında ve satın alma sonrası işlemlerini ne kadar verimli gerçekleştirdiği ile ölçülebilir.  

Bu çalışmada, e-devlet hizmetlerinin giderek artan oranı ve önemi dikkate alınarak e-devlet hizmet kalitesinin e-devlet 
eğitimi alan ve almayan kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi ve e-memnuniyet boyutuna etkisi incelenmiştir. 
Araştırma da vatandaşların hangi e-devlet hizmetlerini kullandıklarını belirlemenin yanı sıra, e- devlet hizmet kalite 
algısının boyutları, demografik değişkenler açısından farklılıkları ve eğitim alıp almamaları bakımından farklılıklarını 
ölçmek amacıyla düzenlenen anket soru formu ile vatandaşlara yüz yüze ulaşılmıştır. Araştırmanın kapsamını Aydın 
ilinde yaşayan e-devlet eğitimi alan ve almayan kullanıcılar oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 
programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  
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Doç. Dr.Korhan OZGAN  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

Mahmoud El Haj AHMAD  
Yüksek Lisans Öğrencisi 

ÖZET  

Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığın karşılaştığı önemli bir problemdir. Üstelik, nüfusta ki artış, 
trafik yoğunluğu ve hava kirliliği yaşam kalitesini negatif olarak etkilemektedir. Bu nedenle, planlayıcılar kırsal 
alanlar için yeni çevre yaklaşımları bulmayı denemişlerdir. Son zamanlarda, ülkemizde inşa edilen birkaç büyük 
ölçekli proje yeşil çatıların ekolojik, teknolojik ve sosyal etkilerini göstermektedir. Ancak, çoğu çalışmalarda hala 
yeşil çatılar için maliyet-fayda analizi, inşa süreci ve teknoloji açısından araştırılmaya ihtiyacı vardır. Üstelik, yeşil 
çatıları yapı dizaynında sadece ekolojik bir yaklaşım olarak kabul etmek yanlış olacaktır. Unutulmamalıdır ki yeşil 
çatılar, yapı üzerinde hissedilir ölü yükler meydana getirmektedir. Yeşil çatılar genel anlamda ekstensif ve intensif 
olmak üzere iki çeşittir. Ektensif yeşil çatılar, 150 mm’den daha fazla olmayan derinlikte zemin tabakasına sahiptir. 
İntensif yeşil çatılar ise daha kalın zemin tabakasıyla uygulanabilmektedir. Ayrıca, intensif çatılarda yapılar genellikle 
150kg/m2 ile 300kg/m2 arasında ölü yüke maruz kalırlar. Yeşil çatıların pek çok faydasının olmasının yanında yeşil 
çatılı yapıların davranışının nasıl olacağı bilinmesi gereklidir. Bu çalışmada, ağaçlı intensif çatı, intensif çatı, ekstensif 
çatı ve teras çatı olmak üzere 4 farklı çatı tipi dikkate alınmıştır. Betonarme bir yapı, her çatı modeli için Winkler 
zemin modeli kullanılarak analizleri yapıldı. Zaman tanım alanında analiz çeşidi kullanılarak 14 Ağustos 1999 
tarihinde meydana gelen İzmit Depreminin verileri ışığında modele uygulandı. Temelde meydana gelen düşey yer 
değiştirme, yapının doğal titreşim periyodu ve kolon iç kuvvetleri araştırıldı. Çalışma sonunda, ekstensif çatı 
modellerinde, yapı kolon taşıma kapasitelerinin aşıldığı gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı, SAP2000, Yeşil Çatılar, Yapı-Zemin Etkileşimi, Winkler Modeli 

ABSTRACT 

Today, global warming and climate change are the significant problems those humanity face. Besides, increases in 
population, traffic density and air pollution affect the living quality negatively. For this reason, planners try to find 
new environmental approaches for urban areas. Green roofs have an important place in these approaches. Recently, 
several large-scale projects built in our country have shown the importance of ecological, economic and social aspects 
of green roofs. But, much work studies still need on the construction process, technology, cost-benefit analysis of 
green roofs. Moreover, it would be a mistake to evaluate the green roofs only as an ecological approach in building 
design. It should not be forgotten that it creates a dead load over the structure in a considerable amount. There are two 
main types of green roofs, extensive green roof and intensive green roof. Typically, extensive green roofs have a soil 
layer depth of no more than 150mm. Intensive green roofs have a thicker soil layer depth. Due to intensive green 
roofs, buildings are usually subjected to an additional load of 150kg/m2 to 300kg/m2. Green roofs offer many 
benefits, but it is required to know that how the green roofs affect the buildings behaviour. In this study, four various 
types of roofs such as flat roof, extensive green roof, intensive green roof, and intensive green roof with trees are 
considered. A reinforced concrete building is analysed by using the Winkler foundation model which is one parameter 
model for each roof types. Time history analysis is carried out by using the data of İzmit Earthquake on August 14, 
1999. Vertical displacements of the foundation, natural vibration period of the building and internal forces of the 
columns have been investigated. At the end of the study, the results show that the bearing capacity of structural 
columns in extensive roof systems are exceeded. 

Key Words: Reinforced Concrete Buildings, SAP2000, Green Roofs, Soil-Structure Interaction, Winkler Model 
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ÖZET 

Depremler tarih boyunca insanların yaşam ve barınma mekânları olan konutlar için ciddi bir tehdit unsuru olmuştur. 
Büyük bir bölümü deprem riski altında bulunan ülkemizde de yıllarca pek çok büyük deprem meydana gelmiş ve çok 
sayıda can ve mal kaybına neden olmuştur. Deprem etkilerini en aza indirmenin yolu depreme dayanıklı yapı 
tasarlamaktan geçmektedir. Bu da deprem yönetmeliklerinin iyi bir şekilde anlaşılmasını ve uygulanmasını 
gerektirmektedir. Çağdaş deprem yönetmelikleri büyük ölçüde birbirlerine benzemesine rağmen depreme dayanıklı 
yapı tasarımı hususunda farklı hesap adımları da içermektedir. Ülkemizde şu an yürürlükte olan son olarak 2007’de 
güncellenen Türkiye Deprem Yönetmeliği (TDY 2007)’dir. Ancak deprem tehlikesinin tespiti, yeni yapılacak 
binaların deprem tehlikesine karşı tasarımı ve mevcut binaların değerlendirilmesini içeren yeni bir “Türkiye Bina 
Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)” ve “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” Bakanlar Kurulu onayından geçerek 
19.03.2018 tarihinde resmî gazetede yayınlanmış ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğü girmesi planlanmıştır. Bu 
çalışmada, ülkemizde şu an yürürlükte olan TDY 2007, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan TBDY 2018, 
Avrupa Birliği Deprem Yönetmeliği Eurocode 8 ve 2017 yılında güncellenen Amerikan Deprem Yönetmeliği ASCE 
7-16’nın karşılaştırılması hedeflenmektedir. Karşılaştırmada ilgili yönetmeliklerde yer alan Eşdeğer Deprem Yükü 
yöntemi ile Mod Birleştirme yöntemi kullanılarak 4, 8 ve 12 katlı olmak üzere üç adet çelik bir ofis binası 
incelenmiştir. Deprem analizleri SAP2000 v20 ticari paket programı ile yönetmeliklerin öngördüğü hesap adımları 
dikkate alınarak yapılmıştır. Her bir yönetmelik için elde edilen taban kesme kuvvetleri, yer değiştirmeler, etkin göreli 
kat ötelemeleri ve kesit tesirleri tablolar ve grafikler halinde sunularak karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: TDY2007, TBDY2018, Eurocode 8, ASCE 7-16 Deprem Yönetmeliği, Eşdeğer Deprem Yükü 
Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi 

ABSTRACT 

Earthquakes have been a serious threat for residences that are people's living and accommodation place throughout the 
history. In our country whom nearly ninety five percent is under the risk of earthquake, many destructive earthquakes 
have occurred for many years and it has caused considerable losses of life and properties. The main way of the 
reducing the damages caused by this natural disaster is that the buildings is designed to be resistant against the 
earthquakes. For this, it is necessary to understand the earthquake and construction regulations well and to apply it 
correctly. Despite the similarity of different modern seismic codes, they are varying in the computational methods of 
seismic design. The Turkish Seismic Code (TDY 2007) updated in 2007 is still valid. However, a new regulation, 
"Turkey Building Earthquake Regulation (TBDY2018)" and "Earthquake Hazard Map of Turkey" will begin to use on 
01/01/2019. In the present study, Turkish Seismic Code (TDY2007), Turkish Seismic Code of Building (TBDY2018), 
Eurocode 8’s design rules and American Seismic Code (ASCE 7-16) are examined and these four regulations are 
compared with each other. The structure of a four, eight and twelve storey steel building’s analysis is made by using 
Equivalent Static Design Method and Mode Superposition Method. SAP 2000 computer program is used to perform 
structural analysis of the buildings. The differences between the computational results for four codes is presented in 
tabular and graphical form. 

Key Words: TDY2007, TBDY2018, Eurocode 8, ASCE 7-16, Equivalent Static Design Method, Mode Superposition 
Method. 
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ÖZET 

Schiff bazları organik bileşiklerin önemli bir sınıfını oluştururlar. Schiff bazları antibiyotikler, antialerjikler ve 
antitümörler gibi önemli ilaç maddelerinin sentezinde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Schiff bazları koordinasyon 
kimyası ile ilgili kataliz ve enzim reaksiyonları, magnetizm ve moleküler mühendisliğin gelişmesinde önemli rol 
oynarlar. Endüstriyel skalada, Schiff bazları boya ve pigmentler gibi yaygın uygulama alanlarına sahiptirler. Schiff 
bazları metal ionlarının kompleksleşme reaksiyonlarında ligant olarak kullanılırlar. 

2-((E)-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]imino}methyl)phenol’ün X-ışınları yapısı önceden çalışılmıştır. Yukarıda 
bahsedilen önemlerine rağmen teorik çalışmaları henüz yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı 2-((E)-{[4-
(Hydroxymethyl)phenyl]imino}methyl)phenol Schiff baz bileşiğinin elektronik ve yapısal yoğunluk fonksiyoneli 
teorik hesaplamalarını kullanarak belirlemektir. Bu çalışmada moleküler yapı, sınır orbital enerjileri, moleküler 
elektrostatik potansiyel ve atomik yükler araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Schiff Baz, DFT, MEP, HOMO-LUMO 

ABSTRACT 

Schiff bases are an important class of organic compounds. Schiff bases are used as starting materials in the synthesis 
of important drugs, such as antibiotics, antiallergic and antitumor substances. Schiff bases have been playing an 
important role in the development of coordination chemistry related to catalysis and enzymatic reactions, magnetism 
and molecular architectures. On the industrial scale, they have a wide range of applications, such as dyes and 
pigments. Schiff bases have also been employed as ligands for the complexation of metal ions. 

The X-ray crystallography of 2-((E)-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]imino}methyl)phenol were studied. In spite of its 
importance, mentioned above, there is no any theoretical calculation on 2-((E)-{[4-
(Hydroxymethyl)phenyl]imino}methyl)phenol has been published yet. The aim of this study is to investigate the 
electronic and structural properties of the Schiff base compound, 2-((E)-{[4-
(Hydroxymethyl)phenyl]imino}methyl)phenol, using density functional theory calculations. In this work, the 
molecular structure, frontier molecular orbital energies, molecular electrostatic potential, atomic charges were 
investigated on 2-((E)-{[4-(Hydroxymethyl)phenyl]imino}methyl)phenol. 

Key Words: Schiff Baz, DFT, MEP, HOMO-LUMO 
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(E)-2,4-Dİ-TERT-BUTYL-6-((4-(METHOXYBENZYLİMİNO)METHYL)  FENOL BİLEŞİĞİNİN 
YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ (DFT) YÖNTEMİYLE HESAPLAMALI ÇALIŞMALARI 

(E) -2,4-DI-TERT-BUTYL-6 - ((4- (METHOXYBENZYLIMINO) METHYL) PHENOL 
COMPOUND FOR THE COMPUTATIONAL STUDIES WITH DFT METHOD 

Öğr. Gör. Şenol TOPRAK  
Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

Prof.Dr. Mustafa MACİT  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi   Kimya 

Dr. Öğr. Üyesi Necmi DEGE  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 

Prof.Dr. Hasan TANAK  
Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 

ÖZET 

Çalışmanın amacı: Başlıktaki bileşiğin (E) -2,4-di-tert-butil-6 - ((4- (methoxybenzylimino) metil) fenol’ün moleküler 
geometrik özellikleri, atomik yükleri, moleküler elektrostatik potansiyeli (MEP) ve sınır orbitalleri incelenmiştir. 
Ayrıca deneyler ve hesaplamalar arasında karşılaştırmalar yaparız. Bu çalışmanın amacı, yoğunluk fonksiyonel teorisi 
(DFT) ve Hartree-Fock (HF) hesaplamalarını kullanarak başlıktaki bileşiğin elektronik özelliklerini araştırmaktır. 

Materyaller Ve Yöntemler: Ligandın sentezi (E) -2,4-di-tert-bütil-6 - ((4- (metoksibenzilimino) metil) fenol, 3,5-di-
tert-butil-2-hidroksibenzaldehidin  ile 4-metoksibenzilaminin reaksiyonundan sentezlendi. Ligand bileşiğinin yapısı 
X-ışını kırınım tekniği ile karakterize edilmiştir. Bu çalışmada, DFT / B3LYP yöntemi kullanılarak, (E) -2,4-di-tert-
bütil-6 - [(4- (metoksibenzilimino) metil) fenol kimyasal bileşiğinin, kuantum-kimyasal hesaplamaları 6-311 ++ G (d, 
p) temel baz seti ile gerçekleştirilmiştir. Moleküler geometri, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ve sınır 
orbitalleri B3LYP / 6-31 ++ G (d, p) seviyesinde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Schiff baz, DFT, MEP, FMO, Mulliken. 

ABSTRACT 

Aim of the study: The properties of molecular geometry, atomic charges, molecular electrostatic potential (MEP) and 
boundary orbitals of the title compound have been investigated. We can also make comparisons between experimental 
data and data from calculations. The aim of this work is to investigate the electronic properties of the title compound 
using density functional theory (DFT) calculation. 

Material and Methods: Ligand Synthesis (E) -2,4-di-tert-butyl-6 - [(4- (methoxybenzylimino) methyl) phenol was 
synthesized from the reaction of with 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde with 4-methoxybenzylamine. The 
chemical structure of the ligand was characterized by X-ray diffraction technique. In this study, quantum-chemical 
calculations of (E)-2,4-di-tert-butyl-6-[(4- (methoxybenzylimino) methyl) phenol using the DFT / B3LYP method at 
6-311 ++ G (d, p) basis set. Molecular geometry, molecular electrostatic potential (MEP) and frontier orbitals were 
studied at the B3LYP / 6-31 ++ G (d, p) level. 

Key Words: Schiff base, DFT, MEP, FMO, Mulliken. 
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Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Dr. Ataman KARAÇÖP  
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, eğitimde yenilikçi bir hareket olan STEM eğitimi konusunda fen bilimleri öğretmen adaylarının bu 
kavramın disiplinlerine ilişkin bilgilerinin ne düzeyde olduğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, 2017-2018 
güz döneminde Türkiye’deki üç devlet üniversitenin, fen bilimleri öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim gören 104 
öğretmen adayı katılmıştır. Fen Bilimleri öğretmen adaylarının STEM etkinliklerine ilişkin olarak, disiplinler bazda 
fikir üretme durumlarının incelendiği bu çalışmada betimsel-tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın verileri, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan “STEM Anlayışı Değerlendirme Formu” kullanılarak toplanmıştır. Bu form 
STEM’e dayalı iki adet problem senaryosu ve bu senaryoların çözümlerini STEM disiplinleriyle ilişkilendirme 
bölümlerinden oluşmaktadır. Verilerin analizi, STEM senaryolarına ilişkin fen bilimleri öğretmen adaylarının ortaya 
koydukları fikirlerin dört temel kategori altında incelenmesini kapsamaktadır. Bunlar; Fen Bilimlerine ilişkin 
bilinmesi gerekeneler, Matematiksel hesaplamalar, Mühendislik bilgisi ve Tasarım ve Teknoloji Bilgisi. Toplanan 
verilerin analizi için araştırmacılar beş seviyeli bir değerlendirme rubriği hazırlamışlardır. Bu rubrikle STEM 
disiplinlerine ilişkin öğretmen adaylarının fikirleri her kategoriye ilişkin derinlemesine bir anlayış ortaya koyma ile 
hiçbir düşünce belirtmeyen bir fikir arasında Gelişmiş, Yeterli, Temel, Zayıf ve Boş olmak üzere beş düzeyde 
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi araştırmacılar tarafından bağımsız bir şekilde puanlanmıştır. Puanlamalar 
arasındaki tutarlılıkların, %78 olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları fen bilimleri öğretmen adaylarının her iki 
STEM senaryosuna ilişkin ortaya koymuş oldukları fikirlerin disiplinler bazda oldukça yetersiz kaldığını göstermiştir. 
Fen Bilimleri öğretmen adaylarının “Elektrikli Arabalar” ve “Kendi Enerjisini Üreten Köy” STEM senaryolarına 
ilişkin olarak Fen Bilimlerine ilişkin bilinmesi gerekeneler kategorisinde fikir üretme durumuna göre gelişmiş bir 
anlayış ortaya koyan ortalama kişi sayısının sadece 6, yeterli düzeyde 12, temel düzeyde 18, zayıf 46, boş 22 kişi 
olduğu görülmüştür. Matematiksel Hesaplamalar kategorisinde, gelişmiş düzeyde 12, yeterli düzeyde 14, temel 
düzeyde 21, zayıf 38, boş 19 kişi olduğu görülmüştür. Mühendislik Bilgisi ve Tasarım kategorisinde gelişmiş düzeyde 
4, yeterli düzeyde 6, temel düzeyde 11, zayıf 59, boş 44 kişi olduğu görülmüştür. Teknoloji Bilgisi kategorisinde ise 
gelişmiş düzeyde 6, yeterli düzeyde 5, temel düzeyde 10, zayıf 63, boş 40 kişi olduğu görülmüştür. Bu bulgular, fen 
bilimleri öğretmen adaylarının STEM disiplinlerine ilişkin anlayışlarının zayıf kaldığı sonucunu göstermektedir. Bu 
araştırmanın sonuçları dikkate alındığında fen bilimleri öğretmen eğitiminde adayların, 21. yy bilgi ve becerilerini 
temsil eden STEM disiplinlerine ilişkin anlayışlarını geliştirecekleri meslek öncesi uygulamalara ihtiyaç duyduklarını 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Öğretmen Adayları, Fen Bilimleri Eğitimi. 
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ADALETİN ADİL DAĞILIMINA YARDIMCI BİR MÜESSESE: BİLİRKİŞİLİK ve İDARİ 
YARGILAMADAKİ YERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ARSLANER 
ADÜ, Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Hukuk ABD 

Öğr. Gör. Onur DURUKAL 
ADÜ, Köşk Meslek Yüksekokulu 

ÖZET 

Devletlerin en temel fonksiyonlarından birisi hukukta adaleti temin etmekdir. Bu amacı temin etmenin ise iki yönü 
bulunmaktadır. Birincisi; toplumun kanıksadığı, genel ahlak, ekonomik, kültürel, demokratik yapısına uygun yasalar 
çıkarmak ve bunu herkese eşit şekilde uygulamak, yani toplumu oluşturan herkesin yasalar karşısında eşit olması 
sağlamak; ikincisi ise, yasaların uygulanması sürecinde kişilerin, devletin ilgili kurumları ile ya da birbirleri ile 
yaşayabileceği uyuşmazlıkları bağımsız ve tarafsız mahkemeler aracılığıyla çözmektir. Hukuku temel almış tüm 
devletlerin kabul ettiği bir ilke olan “ihkak-ı hak yasağı” var olduğu müddetçe, devletin bahsedilen bu temel görevi en 
layıkıyla yerine getirme zorunluluğu da bulunmaktadır. 

Hak ihlali yaşayan, bu anlamda da hukukî çıkmaza giren bireylerin ya da tüzel kişiliklerin amiyane tabiriyle “devlet 
babaya sığınması” yani yargı yoluna başvurarak hakkını hukuki yollarla araması hâlinde yargı organları kendisine 
başvurulan uyuşmazlık konularını çözmekle mükelleftir. Hiç bir mahkeme, bu görevden imtina edemez. Şekli ve 
maddi hukuk bilgileriyle mahkemede görevli olan hakimler adalet dağıtmada hem dünyevi hem de uhrevi önemli bir 
rol üstlenmektedirler. Ancak her zaman genel hukuk bilgisi uyuşmazlık konularını aydınlatmada ve bu anlamda 
hakime yol göstermede yeterli olmayabilir. Çünkü hayatın olağan akışında hemen hemen her konuda vatandaşlar 
uyuşmazlık yaşayabilirler. İşte bu noktada yani hakimin hukuk bilgisini aşan bir uyuşmazlık konusunda, bu konunun 
çözümü için hakimin özel veya teknik bir bilgiye ihtiyacı olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

İşte bu ihtiyacı giderecek olan bilirkişilik müessesesidir. Çünkü hakim hakim önüne gelen uyuşmazlığı çözer iken iki 
şeye ihtiyaç duyar. Bunlardan birincisi hukuk bilgisidir ki hakimlerin hem şekli hem de maddi hukuku bildiği kabul 
edilir. İkincisi ise; uyuşmazlık konusunun açıklığa kavuşturulmasıdır. Eğer ki, uyuşmazlık konusu hukuku aşan bir 
konu ise, yani uyuşmazlık konusu özel veya teknik bir bilgiyi barındırıyor ise, hakimin bu özel veya teknik bilgiye 
sahip bir kişiye başvurup onun vermiş olduğu bilgiler temelinde karar vermesi gerekir. Aksini düşünmek, verilen 
kararın hukuka uygunluğunu tartışılabilir hale getirir. Ancak burada şunu da belirtmekte yarar vardır. Bilirkişilik, 
sadece sahip olunan özel veya teknik bilgiyi hakime aktarmakla yetinir. Bu bilgiyi hukuk kurallarına uygulayarak 
karar verme yetisi hakimin kendisindedir.  

Yargılamalar sırasında hakimin bir anlamda yardımcılığını yapan bilirkişilik kurumu, hemen hemen hukuk tarihi 
kadar eskidir. Türkiye’de şimdiye kadar bu müessese ile ilgili tek bir çatı altında yasal bir düzenleme yer almamakta 
idi. Temelde hukuk muhakemeleri kanunu ve ceza muhakemeleri kanununda düzenlenmiş olan bu müessese 
günümüzde daha sağlam bir yasal altyapıya kavuşmuştur. 

Bu çalışmada, mahkemelerin özellikle de idari yargı rejimi içerisinde kalan mahkemelerin uyuşmazlık çözümünde 
başvurduğu bilirkişilik müessesesini inceleyeceğiz. Bu incelememizi, Türkiye’de son dönemde kabul edilmiş 
Bilirkişilik Kanunu ve sonrasında çıkartılan Bilirkişilik Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeleri ve üst yargı 
organlarının kararlarını da dikkate alarak yapmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Yargılama, İdari Yargılama, Bilirkişilik. 
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ÜCRET GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ARSLANER 
ADÜ, Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Hukuk ABD 

ÖZET 

En temel tanımlama ile vergi, hem teoride hem de pratikte kamusal hizmetlerin en başta gelen finansman kaynağıdır. 
Kamusal hizmetler toplumu oluşturan hem hakiki hem de hükmi şahıslara yönelik olduğuna göre, bu hizmetleri 
finanse edeceklerin de hakiki ve hükmi şahıslar olması beklenmektedir. Dolayısıyla vergi yükünün adil dağılımı, hem 
hukuk sisteminin gereği hem de vergi sisteminin sağlıklı işlerliği için önemlidir. Bu sebepledir ki, devletlerin hukuki, 
ekonomik, psikolojik yönleri olan vergi ile ilgili politika üretirken vergi yükünün adil dağılımına özellikle dikkat 
etmesi gerekmektedir. 

Vergi teorisinde, vergilemenin ödeme gücü yaklaşımına göre yapılması önemlidir. Yani herkes kazancı oranında vergi 
ödeyecektir. Bununla birlikte, kazancın nasıl temin edildiği de önemlidir. Ayırma nazariyeleri içerisinde emek ile 
emek dışı faktörlerden gelir elde edilen gelirlerin farklı vergileme rejimlerine tâbi tutulması da vardır. Beynî ya da 
fizikî temelli gelirin, daha çok sermayeye dayalı olan gelirlerden daha az vergiye tâbi tutulması, tüm dünya ülkeleri 
tarafından genel kabul görmüş bir uygulamadır. Bu anlamda; vergilemede emek gelirlerini sermaye gelirlerinden 
ayırmak, genel vergi rejimi kurallarından farklı bir takım uygulamalar getirmek, devletlerin hem vergi kanunları 
yazılır iken hem de bu kanunlar uygulanır iken göz önünde bulundurulması gereken durumlardır. 

Ancak, dünyada ve Türkiye’de bu konudaki genel tabloya baktığımızda, teoride bahsedilen ve olması gerekenlerden 
uzak bir yapı ile karşılaşmaktayız. Vergi yükünün söylenilenlerin aksine, daha çok çalışan kesimin gelirinin üzerinde 
kaldığı görülmektedir. Özel sektörde üretimin en önemli girdisi konumunda olan ayrıca kamu sektöründe devletin 
temel hizmetlerinin sunumunda baş rolü oynayan emeğin bu denli vergi yükü altında ezilmesi, çalışmamızın çıkış 
konusu olan vergi yükünün adîl dağılımını olumsuz etkilediği gibi üretim hacmi, istihdam yapısı, ithalat-ihracat 
rakamları gibi kimi ekonomik değişkenleri de olumsuz etkilemektedir. 

Bununla birlikte, sırf verginin etkinliğinden bahsedecek olursak kamu bütçesi açısından olumlu bir yönünün olduğunu 
da söylemek mümkündür ancak vergi yükünün gelir elde edenler içerisindeki dağılımında ücret gelirleri elde edenler 
üzerinde yoğunlaşması, mükellefler arasında eşitsizliğe yol açması, zaten adil olmayan gelir dağılımını daha da 
adilsizleştirmesi, kimi mükellefleri vergi sistemine küstürmesi gibi yarattığı ve yaratacağı sorunlar dikkate alındığında 
bu olumlu yönünün bertaraf edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca adaletin temin edilmediği hiç bir sistemin 
olumlu bir yönünden bahsetmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu nedenle, toplanan vergi gelirinin devlet açısından 
büyüklüğü ne kadar önemli ise, bu gelirlerin nasıl toplandığı en az onun kadar önemlidir. Herkesin eşit bir katılım 
sağladığı vergi gelirleri olduğu müddetçe toplumda bu konuda barış ortamı sağlanacak, mükellefler sistemin dışında 
kalmak için vergi kaçırma gibi usulsüz yollara başvurmayacak, vergi sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.   

Bu çalışmada, genel olarak bir vergi yükü kavramından bahsettikten sonra, ücret geliri elde edenler için uygulanan 
vergi rejimleri hakkında bilgi vereceğiz. Daha sonra rakamlarla OECD ülkeleri, AB ülkeleri ve Türkiye’deki ücret 
gelirleri üzerinden elde edilen vergilerin rakamsal boyutlarına değineceğiz. Ayrıca, bu vergilerin, bazı 
makroekonomik değerlerle oranlayarak, ekonomi içerisindeki yerini yorumlamaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Yükü, Ücret Gelirleri Üzerinden Alınan Vergiler, Gelir Dağılımı. 
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İSLAM DÜŞÜNCE OKULLARINDA İNSAN VE ÖZGÜRLÜK ALANI 

HUMAN AND FREEDOM AREA IN ISLAMIC THOUGHTS 

Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU 
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Kelam 

ÖZET 

İslam Düşünce tarihinde ikinci asırdan sonra ortaya çıkan Kelami-itikadi düşünce okullarında Allah-insan ilişkisi ile 
özgürlük alanı ve insanın bu dünyadaki konumu hakkında bir birinden oldukça farklı yorumlar, bu bağlamda da farklı 
insan modelleri ortaya çıkmıştır. Kur’an, Alah’ın insanı yeryüzünde halife olmak üzere var ettiğini ve onu en güzel 
biçimde yaratmış olduğunu, evrende bulunan her şeyi onun hizmetine sunmuş olduğunu bildirir. İnsan hakkında 
yapılan bütün bilimsel gerçekler Kur’an’ın bu beyanını doğrular niteliktedir. Ancak İslam düşüncesinde insanın 
yeryüzü serüvenini, Rabbi ve çevresiyle ilişkilerini farklı yönlerden ele alıp ortaya koyarak onun özgürlük alanını yok 
sayan anlayışlardan, alabildiğince geniş tutan anlayışlara kadar değişik düşünce ekollerinin günümüzdeki uzantıları 
farklı adlarla aramızda varlığını devam ettirmektedir. 

Biz bu bildirimizde ortaya konan bu insan modellerini diğer disiplinlerle de karşılaştırarak özellikle Kelam ilmi ve 
Mezhepler Tarihi bağlamında irdeleyerek karşılaştırmalı bir panorama ortaya koymaya çalışacağız.  

ABSTRACT 

In the islamic theology- Kelam schools which emerged after the second century of islamic thought history there is 
multiple and different than the each others thoughts. All these thoughts is about God and  human  relations, human 
freedom and status of human beeing in this world. Because of this diversity in the thoughts there is different sample of 
human beeing. 

Quran says God had created human as a khalifa. And made him in the best creation form. And God had created every 
things as a servant for his precious creation -human-. In the modern scientific sourches also supports explanation of 
Quran about human value. 

But there are a lot of different thoughts about human liberty which one has minimized it and other one has 
exaggerated it in a very extended area.  All these thoughts havr been living with us over the centuries. 

In this study we are aiming to show variety of thoughts about human’s model with the comparing the other scientific 
disiplines espacially in the kelam and history of sects’ contex.  
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ÖZET 

Rekreasyon bireylerin dinlenmek, eğlenmek, günlük rutin hayatlarından kaçmak vb. nedenlerle gönüllü olarak 
katıldığı serbest zaman aktiviteleridir. Turizm ise iş, merak, sağlık, spor, dinlenme, eğlence, kültür, deneyim kazanma 
gibi nedenlerle bireylerin katıldıkları ve gittikleri yerlerde en az 1 gece (24 saati aşan) konakladıkları bir aktivitedir. 
Yaylalar; kışları zor iklim şartları dolayısıyla boş kalan, yazları ise serin havası, temiz suyu, doğal manzaraları, 
yaylacılık faaliyeti yapan bireylerin otu bol olduğu için tercih ettiği, doğayla buluşma imkânı sunan geçici 
konaklanılan rekreasyon alanları ve turizm destinasyonlarıdır. Artvin kenti eşsiz güzellikte yaylara sahiptir. Ancak bu 
doğal değerlerin korunması ve taşıma kapasitelerinin belirlenerek kullanılması, bu alanların sürdürülebilirliğini 
sağlamak açısından önem arz etmektedir.  

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te hedeflere doğru 7 adet turizm gelişim koridoru belirlenmiştir. Bu koridorlar;  Zeytin 
koridoru, Kış Koridoru, İnanç Turizmi Koridoru, İpekyolu Turizm Koridoru, Batı Karadeniz Kıyı Koridoru, Yayla 
Koridoru ve Trakya Kültür Koridoru’ dur. Turizm gelişim koridorları kapsamında Samsun’dan Hopa’ya (Artvin) 
kadar olan koridor yayla koridoru olarak hedeflenmiştir. Yayla Koridoru kapsamında turizmin çeşitlendirilmesi için 
bu yörelerde kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve 
bungee jumping gibi macera sporlarına yönelik planlama çalışmaları yapılması hedeflenmiştir.  

Bu çalışma, yayla koridoru olarak gelişimi hedeflenen Artvin kentinde yürütülmüştür. Kentte yer alan ve en çok 
bilinen 5 adet yaylanın (Borçka-Karagöl Yaylası, Yusufeli-Yaylalar Köyü, Ardanuç-Bilbilan yaylası, Merkez- 
Kafkasör Yaylası ve Şavşat- Avacala ve Büyükoba Yaylası) sunduğu rekreasyon ve turizm aktivitelerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yaylaların konum, ulaşım, rekreasyon olanaklarına ait bilgileri içeren kimlik 
kartları oluşturulmuştur. Mevcut durum tespitleri doğrultusunda sürdürülebilir bir yayla turizmi kapsamında çeşitli 
önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yaylalar, yayla turizmi, rekreasyon, Artvin. 
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KENTSEL ALANLARDA KULLANILAN İSTİLACI SÜS BİTKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI  
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Banu KARAŞAH  
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

ÖZET 

Doğal yaşama alanı dışında yüksek uyum kabiliyeti göstererek agresif bir şekilde büyüme ve yayılma özelliğine sahip 
olan bitki türlerine istilacı bitkiler denilmektedir. Doğal bitkiler kadar egzotik bitkilerin de bir kısmı istilacı karakterde 
olabilmektedir. İstilacı bitkilerin örnekleri arasında ağaçlar, çalılar, sarmaşıklar gibi odunsu bitkilerin yanı sıra 
yosunlar, çok yıllık ve tek yıllıklar gibi otsu bitkiler de bulunmaktadır. Bu bitkilerden bazıları doğal ortamlarından 
alınarak özellikle estetik özellikleri nedeniyle kültüre alınıp yetiştirilmekte ve kentsel alanlarda süs bitkisi olarak 
kullanılmaktadır.  

İstilacı karaktere sahip birçok süs bitkisi dünyada olduğu kadar Türkiye’de de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 
Ancak, Amerika ve Avrupa’da istilacı süs bitkilerinin yarattığı tehditten ötürü birçok bitkinin ülkeye girişi ve 
kullanılması yasaklanmış veya kısıtlama altına alınmıştır. Bu nedenle kentsel alanlardan doğal alanlara sıçrayarak 
doğal ekosistemlere zarar verme ihtimali taşıyan bitkilerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması üzerine çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda kentlerin gelişmesine bağlı olarak tasarlanan yeşil alanlarda süs 
bitkisi kullanımı artmıştır. Nitekim bu bitkilerin çoğu egzotiktir ve egzotik bitkilerin sahip oldukları negatif özellikler 
yeterince dikkate alınmamaktadır. Bu bağlamda istilacı süs bitkilerin bilinçsiz kullanımının gelecekte ekolojik ve 
ekonomik açıdan sorun teşkil edebileceği ön görülmektedir.  

Bu çalışmada, süs bitkisi olarak kentsel yeşil alanlarda (kamusal ve özel alanlar dahil olmak üzere) kullanılan ve 
istilacı özelliğe sahip ağaç, çalı ve otsulardan oluşan toplam 15 adet bitki türünün genel özellikleri, kullanım alanları 
ve muhtemel tehditlerine yönelik bilgiler verilerek kentsel bitkilendirme stratejilerine ilişkin çeşitli öneriler 
sunulmuştur. Çalışma kapsamında daha çok Doğu Karadeniz Bölgesinde kullanılan süs bitkileri örneklem olarak 
seçilmiştir.  

Kentsel alanlardaki yeşil altyapıları destekleyen bitki materyalinin estetik, ekolojik ve fonksiyonel olarak doğru 
kullanımı, ekonomik olarak fayda getirmesinin yanı sıra kentsel yeşil alanların sürdürülebilir ve mümkün olduğunca 
doğal ekosistemlere zarar vermeden yönetilebilmesi bağlamında önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İstilacı bitkiler, süs bitkileri, kent ağaçları, bitkilendirme tasarım. 
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ATIK LASTİK POTANSİYELİNİN BELİRLEMESİ VE EKONOMİYE ETKİSİ  

(BİŞKEK ÖRNEĞİ) 

Doç.Dr. Bülent BAYRAKTAR 
Balıkesir Üniversitesi, İİBF 
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Meslek Yükek Okulu 
Doç.Dr. Tahir GÖNEN 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Meslek Yükek Okulu 

ÖZET 

Bilindiği gibi araç lastiklerinin ömrü 5 yıl veya 50.000 km’dir. Ayrıca 1,6 mm diş derinliğinin altına düştüğünde de 
sürüş güvenliği bakımından uygun görülmemektedir. Araç lastikleri çeşitli sebeplerle faydalı ömrünü tamamlamadan 
da atıl duruma geçebilmektedir. Bu lastikler, çevre açısından büyük problem oluşturmaktadır. Böylece oluşan atık 
lastiklerle ilgili, çeşitli geri dönüşüm ya da yeniden kullanım çalışmaları devam etmektedir.  

Dünyada otomotiv sektörünün hızlı gelişimi ve insanların otomobil kullanım alışkanlığının artması doğal olarak lastik 
tüketimini hızla arttırmaktadır. Faydalı ömrü tamamlayan lastikler; hava,su ve toprak kirliliği başta olmak üzere pek 
çok çevre sorununa neden olabilmektedir. Atık haldeyken çevreye zarar veren ömrünü tamamlamış lastikler, 
teknolojik uygulamalar yardımıyla ekonomiye geri kazandırılabilmektedir. Dünyada motorlu araç sayılarındaki artışa 
paralel olarak kullanılmış lastiklerden kaynaklı çevre kirliliği de artmaktadır. Taşıt lastikleri; oldukça dayanıklı , 
yüksek molekül yapılı, doğal ve sentetik kauçuklardan elde edilmektedir. Bu nedenle, faydalı ömürlerini 
tamamlamaları ile çevrede kendiliğinden yok olması yaklaşık bir asır süren atık lastikler oluşmaktadır. Gününmüzde 
atık lastiklerin bertaraf edilmeleri, genellikle toprak altına gömülmeleri, yığınlar şeklinde biriktirme, lastik kaplamada 
kullanma, yakıt olarak kullanımı ve son yıllarda mekanik olarak parçalayarak çeşitli sektörlerde yeniden 
değerlendirilmesidir.  

Otomobil kullanım süreleri boyunca normal şartlarda ortalama olarak beş defa lastik değiştirildiği kabul edildiğinde 
toplamda bir aracın yirmi lastik kullandığı ortaya çıkmaktadır ki; atık lastik potansiyelini göstermesi bakımından bu 
önemli bir değerdir.  

Bu çalışmada, Bişkek ilinde belirlenen 15 farklı lastik değişim tesisinden, atıl duruma geçmiş lastiklerin, diş derinliği, 
üretim tarihi ve tüketildiği tarih bilgileri toplanarak, araç lastiklerinin tüketilme durumları belirlenmiştir. Buna göre, 
Bişkek ilinde lastiklerin %88’inin tam verimli kullanılmadan atıl duruma geçtiği, sadece %12’lik kısmının optimum 
düzeyde kullanıldıktan sonra tüketildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ömrünü tamamlamış lastiklerin, çeşitli şekillerde 
kullanılması ekonomiye de büyük katkılar sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Diş Derinliği, Üretim Tarihi, Potansiyel 
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TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLARINA GÖRE ÜRÜN İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME: 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DİNDAROĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi BADAY YILDIZ 

Dr.Öğr. Üyesi Emrullah METE  

ÖZET 

Türkiye ekonomisinde 1980 yılından beri ihracata dayalı büyüme stratejisi uygulanmakta, ilgili strateji kapsamında 
ihracat değerinin arttırılması ve bu yolla ekonomik büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. Fakat Türkiye ekonomisi 
dış ticaret verileri incelendiğinde otomotiv sektörü dışındaki diğer sektörlerdeki ihracatın birim cinsinden fazla 
olmasına karşın değer cinsinden oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir. Değer cinsinden ihracatın artırılmasında, 
teknoloji seviyesi yüksek mal ve hizmet ihracatının rolü önem arz etmektedir. Ayrıca küresel rekabet ortamında 
ayakta kalabilmenin ve dahası rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin yolu da teknoloji ve inovasyondan geçmektedir. Bu 
nedenle son yıllarda tüm ülkelerin ihracat hedeflerinin arasında teknoloji yoğunluğu yüksek ürünlerin ihracatının 
payının arttırılması yer almaktadır.  

Türkiye Ekonomi Bakanlığı’nın veri tabanında ihracat ürünleri teknoloji yoğunluklarına göre yüksek, orta-ileri, orta-
düşük ve düşük teknolojili ürünler olarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi için ilgili 
sınıflandırma kapsamında ihracatı yapılan ürünlerin teknoloji yoğunluklarına göre toplam ihracat içindeki paylarının 
2002q1-2016q4 dönemi için nasıl değiştiğini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, ilgili sınıflandırma baz 
alınarak teknoloji yoğunluklarına göre ihracatın, ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini irdelemektir. Bu amaçlar 
doğrultusunda ilgili dönemde teknoloji yoğunluklarına göre ürün ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler 
Engle Granger Eştümleşme ve Hata Düzeltme Modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen genel sonuçlara 
göre, yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı oldukça düşüktür ve analiz dönemi boyunca 
%4 seviyesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca 2008 küresel krizinden sonra bu oran sürekli azalarak ortalamada %3 
seviyesinde seyretmektedir. Buna karşılık orta-ileri teknoloji ürünlerinin ihracat içerisindeki payı ise 2008 küresel 
krizinde ve 2012 yılında düşüş göstermesine rağmen, daha istikrarlıdır. Orta-düşük ve düşük teknoloji ürün ihracatının 
toplam ihracat içerisindeki payları ortalamada yüksek olmasına karşın yıllara göre oldukça değişkenlik arz etmektedir. 
İhraç ürünlerinin teknoloji yoğunluklarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan 
analiz sonuçlarına göre ise, Türkiye ekonomisi için ileri ve düşük teknoloji yoğunluklu ürün ihracatı ile ekonomik 
büyüme arasında herhangi bir uzun dönem ilişkisi tespit edilememiştir. Buna karşılık orta ileri ve orta düşük teknoloji 
yoğunluklu ihracat ile ekonomik büyüme arasında uzun dönem birlikteliğin tespit edilmiş ve kısa dönemdeki 
dengesizliklerin uzun dönemde büyük oranda ortadan kalktığı belirlenmiştir. Bu sebeple Türkiye ekonomisi için ileri 
ve düşük teknoloji yoğunluklu ürün ihracatından ziyade orta-ileri ve orta düşük teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı 
ekonomik büyüme üzerinde daha belirleyicidir.  
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TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDE İKİLEM: DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İTHALATA DAYALI 
BÜYÜME 

Dr.Öğr. Üyesi Ezgi BADAY YILDIZ 
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah METE 

Dr.Öğr. Üyesi Yeşim DİNDAROĞLU 

ÖZET 

1980’li yıllardan beri Türkiye ekonomisinde ihracata dayalı büyüme stratejisi uygulanmaktadır. Bu strateji gereği dış 
ticarette ihracatı kolaylaştırıcı ve arttırıcı birçok düzenleme hayata geçirilmiştir. Dâhilde işleme rejimi söz konusu 
ihracat teşviklerinin arasında önemli bir yere sahiptir. Bu teşvik sisteminin özünde malların geçici olarak ithal 
edilmesi ve gümrük bölgesi içinde işleme tabi olduktan sonra işlem görmüş yeni ürünün ihraç edilmesi yatmaktadır. 
Bu işlemler sırasında işlem gördükten sonra yeniden ihraç edilecek ithal ürüne vergi istisnası sağlanmaktadır. Böylece 
ihracatçı firmalara uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırılmakta, ihraç ürünlerine yeni pazarlar 
sağlanmaktadır. Bu avantajları sayesinde dâhilde işleme rejimi ekonomik büyümenin en önemli faktörlerinden biri 
sayılan ihracat artışlarına sebebiyet vermektedir. Ancak dâhilde işleme rejimi teşvik sistemi, ihracatın ithalata olan 
bağımlılığını arttırarak, ithalata dayalı büyümeye yol açması sebebiyle eleştirilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda bu 
çalışmanın temel amacı, dâhilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalatın, ekonomik büyüme üzerindeki 
etkilerini analiz ederek, ithalata dayalı büyümenin nedenlerinden biri olarak gösterilip gösterilemeyeceğini 
belirlemektir. Aynı zamanda ithalata dayalı büyümenin olumsuzlukları ve söz konusu teşvik sisteminin ekonomik 
büyümeye katkıları tartışılarak bir fayda maliyet analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar 
doğrultusunda, Türkiye ekonomisi için 2002q1-2016q2 döneminde dâhilde işleme rejimi kapsamındaki sektörel ithalat 
ile Reel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla arasındaki ilişkiler, Engle ve Granger Eştümleşme ve Hata Düzeltme Modeli ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi için dâhilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen 
tarım ithalatı ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir uzun dönem ilişkisi tespit edilememiştir. Buna karşılık 
dâhilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen maden ve sanayi ithalatı ile ekonomik büyüme arasında uzun dönem 
birliktelik tespit edilmiş ve kısa dönemdeki dengesizliklerin uzun dönemde büyük oranda ortadan kalktığı 
belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 2002q1-2016q2 analiz dönemi için Türkiye ekonomisinde maden ve sanayi 
sektörlerindeki dâhilde işleme rejimi kapsamındaki ithalatın, ithalata dayalı büyüme sağladığını söylemek 
mümkündür. 
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BATI ZENGEZUR`UN SOVYET ERMENİSTANI'NA BİRLEŞTİRİLMESİ 

ANNEXATION OF WESTERN ZANGAZUR TO ARMENIA 

Prof. Dr. GÜLZAR İBRAHİMOVA  
Niğde Ömer Halisdemir Üniversiteti İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültəsi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 
Vagif VALİZADE  

Yüksek Lisan Ögrencisi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset 
Bölümü 

ÖZET 

Araştırma çeşitli arşiv belgelerine istinaden Sovyet cumhuriyetlerinin yapılmasının ardından Güney Kafkasya'da 
önemli sınır ve toprak değişiklikleri zemininde batı Zengezurun işgali ve Sovyet Ermenistanı'na birleştirilmesinden 
söz edilir.  

Sovyetleşme`nin ilk yıllarında (önceki gibi) Ermeni ve Gürcü yönetimini söz konusu olan çatışmalara sevk eden 
motifler (ekonomik, politik, ideolojik) analiz edilir. Gösterilen münaqişələrin nesnel temelini arazi ve kaynakları teşkil 
ettiğinden Güney Kafkasya'nın 3 bağımsız cumhuriyeti (Azerbaycan - Gürcistan - Ermenistan) siyasi çatışma konuları 
gibi siyasi aktörler sıfatıyla hareket etmiştir.  Çatışmalar belirli bir süre boyunca karakteristik özelliklerle müşahede 
edilmiş, 1920 yılının başından itibaren çelişkiler yoğunlaşıyor ve hızlanarak eskalasiya aşamasına dahil olmuştur. 
Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan cumhuriyetlerinin bağımsız varolma yıllarında tartışmalı toprak meseleleri çözüm 
bulmamıştır. 

XI Kızıl Ordu'nun işgali ile Bolşevik rejimine karşı ciddi mücadeleye başlamış Azerbaycan halkı üzerinde baskıyı 
güçlendirmek amacıyla Sovyet Rusya`sı Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinin tartışmalı bildirimi konusunda çelişkili bir 
tutum sergiledi. Sovyetleşme sürecinde devam eden Azerbaycan topraklarının işgali: 

1.Her şeyden önce, tartışmasız bölgeler, merkezin baskısıyla siyai takitiki yürüyüşler edilmekle tartışmalı bölgelere 
dönüştürülüyordu. 

2.Bir sonraki aşamada tartışmalı tanınan topraklarını işgalinin kanunileşmesine başlıyordu. 

3.Üçüncü aşamada çeşitli bahanelerle tartışmalı ilan edilen araziler açıkca karşı tarafa veriliyordu (şu zaman 
Azerbaycan ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki sınırların tanımlanması hakkındaki argümanlar sadece Ermeniler 
lehine kullanılmış ve Azerbaycanlılara uygulanmamıştır.). 

4.Bazı durumlarda sözde “ulusal katliamlardan” kaçmak bahanesiyle tartışmalı arazi sorunları çözülünceye kadar, bu 
tartışmalı yerler XI Kızıl Ordu tarafından tutulur (çoğu durumda, Rusya ve Ermenistan, Azerbaycan'ın bilgisi olmadan 
böyle bir anlaşmaya varmışlardır) ve tabii ki, sonraki aşama bu toprakların Ermenilere verilmesi ile gerçekleşirdi. 

Bu aşamada merkez Moskova ve onun Ermənistanı destekleyen ayrı ayrı yetkili temsilcileri eşsiz hizmetler 
gösterdiler. 

Sovyetleşmeile Azerbaycan'ın toprakları ciddi şekilde azalmaya başladı ve bu arazilerin toplam alanı 86,6 bin 
kilometrekareye indirildi. Oysa, 1918-1920 yıllarında cumhuriyetin tartışmasız arazileri 97.297,67 kilometrekare, 
tartışmalı topraklarla birlikte ise bu arazilerin toplam alanı 113.895,97 kilometrekare idi. Azerbaycan yönetiminde 
Zengezur`un Ermenistan'a verilmesine karşı çıkan pek güç olsa da, meselenin birkaç kez çeşitli seviyelerde mesaj bu 
bölgeyi kurtarmak edemedi. Zangezur kazası ikiye bölünerek, 4505 kv.km arazisi Ermenistan'a verildi. 
Azerbaycanlıların yaşadığı Naxçıvan Azerbaycan'ın diğer arazilerinin arasında bulunan ve Azerbaycan toprağı olan 
Zangezur Ermenistan arazisi ilan edildi. Azerbaycan ile Nahçıvan birleştiren ve İran ile doğrudan geçişi sağlayan 
demir yolu hayli mesafede Ermenistan'ın denetimi altına düştü. Batı Zangezur`un işgali Türkiye'nin Azerbaycan'dan 
geçen diğer Türk dilli ülkelerden ilişkisini kesti. Bu doğrudan Avrasya bölgesinde tek Türk birliğinin dağılmasına 
yönelik politika idi. 

Anahtar Kelimeler: Sovyetleşme, işğal Azerbaycan, Ermenistan, Zangezur 

ABSTRACT 

Referring to various archive documents, the research paper deals with occupation and annexation of Western 
Zangazur to Soviet Armenia within the main border and territorial changes in South Caucasus after the establishment 
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of Soviet Republics. The paper also analyzes motives (economic, political and ideological) which involved Armenian 
and Georgian leaders in the conflicts in early years of sovietization. The author mentions that lands and natural 
resources constituted real reasons for conflicts and therefore 3 independent republics of South Caucasus (Azerbaijan, 
Armenia and Georgia) performed as actors of the conflicts. During certain periods, the conflicts had specific features, 
however, in the early 1920s, the conflicts intensified and escalated. Azerbaijan, Georgia and Armenia did not come to 
an agreement on controversial territorial issues in the years of independence.  

Upon occupied of Red Army, Azerbaijani people struggled against the Bolshevik Regime. Therefore, Soviet Russia 
imposed suppression on Azerbaijani people by declaring some areas controversial. Occupation of historical territories 
of Azerbaijan during sovietization was implemented through the following stages: 

Firstly, uncontroversial territories were declared controversial by the central government through political tactics. 

Secondly, the occupation of controversial territories was officially approved.  

In the third stage, on the base on various pretext controversial territories were annexed to the opposite side (arguments 
were only used in favour of Armenia while settling disputes between Azerbaijan and Armenia). 

In some cases, controversial territories were held under control by Red Army until settlement of disputes on the 
pretext of avoiding “national massacre” (in many cases Russia and Armenia agreed on such issues without knowledge 
of Azerbaijan) which led to the annexation of these territories to Armenia. 

The central government in Moscow and officials supporting Armenia played a crucial role in this process.   

Through sovietization, Azerbaijan lost its territories until it had 86.6 thousand square kilometers land. However, 
during 1918-1920 uncontroversial territory of Azerbaijan was 97.297,67 square kilometers while the overall area of 
Azerbaijan including controversial territories constituted 113.895,97 square kilometers. Although some people in 
Azerbaijani government were against the annexation of Zangazur to Armenia, it was impossible to save this land. 
Zangezur, which was located in between Nakhchivan and other regions of Azerbaijan, was divided into two parts, and 
4505 sq km was annexed to Armenia. A considerable part of the railway, which connected Azerbaijan and 
Nakhchivan and provided a direct transition to Iran, was left under the control of Armenia. Occupation of Western 
Zangazur cut the relations of Turkey with other Turkish people which were realized through the lands of Azerbaijan. 
This policy was directly aimed at the destruction of single Turkish union in Eurasian.  

Key Words: sovietization, occupation, Azerbaijan, Armenia, Zangazur. 
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TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDA İMZALANAN ANTLAŞMALAR, PROTOKOLLER ve 
SÖZLEŞMELERE DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Prof. Dr. Mehmet OKUR 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Hazel KUL 
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

ÖZET 

Türk dilli halkların Kafkasya’da görünmeye başladığı dönemle beraber başlayan Türk-Gürcü ilişkileri 15. Yüzyıla 
kadar zaman zaman şiddetli mücadeleler zaman zaman da dostluk ve işbirliği şeklinde cereyan etmiştir. 15. ve 16. 
Yüzyılda Osmanlı-İran, daha sonra da Osmanlı-Rus rekabetine sahne olan Gürcistan, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıl başına 
kadar Rus egemenliğinde kalmış, I. Dünya Savaşı sürecinde gerçekleşen Bolşevik ihtilalinin ardından ise uzun bir 
aradan sonra bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Bolşeviklere karşı kısa bir süre İngiltere’nin siyasî ve askerî 
operasyonlarına sahne olan Gürcistan, 1921 yılı başında bu kez Bolşevik yönetimine girmiştir.  

Türk Milli Hareketi’nin de güçlenmeye başladığı bir döneme denk gelen bu süreçte Türkiye ile Gürcistan arasında 
dostluk ilişkileri soğuk savaş döneminin şartlarından kaynaklanan gerekçelerle bir süre kesintiye uğramış ancak 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kaldığı yerden devam etmiştir. Nitekim Türkiye, Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ile beraber bağımsızlığını kazanan Gürcistan’ı ilk tanıyan ülkelerden biri olmuş, bu ülke ile siyasî, iktisadî, 
askerî, eğitim, kültür, sağlık, spor, çevre, enerji, güvenlik, ulaşım ve haberleşme gibi konularda yüzden fazla antlaşma, 
protokol ve sözleşme imzalanmıştır. 

Gürcistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren başlayan iki ülke arasındaki ilişkiler yukarıda belirtilen 
konular ve diğer alanlarda imzalanan anlaşmalarla hızlı bir şekilde gelişerek stratejik bir düzeye ulaşmıştır. İki ülke 
arasında seyreden sıcak ilişkiler kısa zamanda Türkiye’yi Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı ve güvenliğinin en 
önemli garantörlerinden biri haline getirirken, iki ülke vatandaşlarının da birbirlerinin ülkelerine sadece kimlik 
belgeleri ile seyahat edebilmek gibi sıcak bir düzeye ulaşmıştır.  

Tarafımızca hazırlanan ve 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Batum/Gürcistan’da düzenlenecek olan II. Uluslararası 
Meslekî ve Teknik Bilimler Kongresi’nde sunulacak olan bu bildiride Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan 
antlaşmalar genel olarak ele alınacak, nihaî bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gürcistan, İlişkiler, Antlaşma. 
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ PARTİLERİNİN TÜZÜK VE PROGRAMLARINDA 
EKONOMİK YAKLAŞIMLAR 

Prof. Dr. Mehmet OKUR 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

ÖZET 

24 Temmuz 1923’de Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ve yeni Türk devletinin uluslararası camiaya varlığını 
resmen kabul ettirmesini müteakip Mustafa Kemal Paşa hem demokrasinin gelişimi hem de yapmayı planladığı 
inkılapların TBMM’de bir grup çatısı altında daha rahat yapılabilmesi için ilk işaretini 6 Aralık 1922'de verdiği siyasi 
fırka oluşumunu hızlandırmış ve 9 Eylül 1923'de “Halk Fırkası”nı kurmuştur. “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti'”nin yeni bir rolle teşkilatlanması olarak tanımlanabilecek bu fırka 1924'te “Cumhuriyet Halk 
Fırkası”, 1935'te de “Cumhuriyet Halk Partisi” adını aldı. 

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ilk tüzüğünde ekonomik yaklaşımlarla ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır ancak 
bu dönemde hükümetin nasıl bir ekonomik politika takip edeceğine dair karanlıkta kalan bir durum da mevcut 
değildir. Zira devlet erkânının 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında 
yaptığı konuşmalar yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında nasıl bir ekonomik politika izleyeceğini yeterince izah 
etmektedir. Devletin belirleyici olacağı, özel sektörün de yer alacağı milli bir ekonomi modelinin yaratılmaya 
çalışıldığı cumhuriyetin ilk yıllarını daha sonra devletçi bir politika takip etmiştir. Ancak siyasal, sosyal, hukukî ve 
eğitim-kültür alanında olduğu gibi ekonomi politikalarında da Halk Fırkası içeresinde farklı görüşler mevcuttu. 

17 Kasım 1924'te Kazım Karabekir Paşa Başkanlığı’nda kurulan “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” ve bundan 
yaklaşık altı yıl sonra Fethi (Okyar) Bey tarafından kurulacak olan “Serbest Cumhuriyet Fırkası” programlarında 
ekonomide devletin belirleyici unsur olmaktan çıkarılmasını, serbest teşebbüse ve yabancı yatırımcıya imkan 
verilmesini hatta teşvik edilmesini, diğer bir ifadeyle liberal ekonomi politikalarını savunuyorlardı. 

Tarafımızca kaleme alınacak bu bildiride erken cumhuriyet döneminde kurulan siyasi partilerin yeni Türk devletinin 
ekonomik gelişimine dair görüşleri karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir şekilde irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Siyasi Parti, Ekonomi
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GERİ DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İKİNCİ EL GİYSİLERİN TEKRAR KULLANIMA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

SECOND HAND CLOTHES OF RECYCLING REPLACEMENT AND SUSTAINABILITY 
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ÖZET 

Tekstil ve moda sektörü dünyanın en eski ve en büyük aynı zamanda gelişmelere en açık sektörlerden biridir. 
Sektörün üretim sanayisi ve tüketim olanaklarına baktığımızda ise en fazla atık oluşturduğunu görmekteyiz. Hızla 
gelişen teknoloji ile doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve tüketimin buna bağlı olarak hızlanması çevresel 
sorunlara yol açmaktadır. Bütün bu etmenler çerçevesinde çevresel kirlilik oluşmaktadır. Geleceğe dair ciddi tehdit 
oluşturan bu durum karşısında ciddi endişeler kaçınılmaz olmaktadır. Gittikçe bozulan ekolojik denge, tükenen doğal 
kaynaklar ve yapay kaynaklara hızla yönelme ihtiyacı gibi sebeplerden dolayı moda tasarımcıları çevresel bilinç ve 
sosyal sorumluluk dahilinde “çevreye duyarlı tasarım”, “çevre dostu tasarım”, “yeşil moda” ve “yavaş moda” gibi 
doğa dostu anlayışlara yönelmektedirler. Bütün bu yönelmeler sürdürülebilir moda kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Sürdürülebilirlik, son yıllarda moda literatüründe etik ve ekolojik sistem çerçevesinde önemli bir alanı kapsayan ve 
genişleyerek yerini sağlamlaştırmaya çalışan kavramlardan olmuştur. Burada önemli olan nokta kavramın yeni bir 
trend olmasının ötesinde bilinçli bir üretim ve tüketim alışkanlığımızı hayatımızın her safhasına yaygınlaştırmak 
olmalıdır. Geri dönüşüm, ileri dönüşüm, atıkların tamamının veya birkaç parçasının tekrar kullanıma kazandırılması 
üretim şekillerdendir. Bu çalışmada, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 
Bölümü’nde atıl duruma düşmüş giysiler temin edilmiştir. Eski giysiler üzerine deri, iplik, boncuk, zincir ve halka gibi 
çeşitli hazır giyimde kullanılan atık malzemelerden süsleme yöntemi ile yeni bir görünüm kazandırılmıştır. 

 
                                      Resim 1. Basic Tişört                       Resim 2. Gömlek 
Bu giysilerden iki tanesi Resim 1 ve 2’de verilmiştir. Resim 1 de görülen basic tarzında yuvarlak yaka tişört ön ve 
arkası V yaka olacak şekilde kesilerek yeniden tasarımı yapılarak üstüne keçeden bir kadın figür işlemesi yapılmıştır. 
Tişörtün etek ucuna evde bulunan 55 cm uzunluğunda siyah renk dantel dikilmiştir. Kadın figürü üstüne kırmızı üç 
boyutlu çiçek motifi eklenmiş, etrafına ise boncuk ile çerçeve şeklinde süslemesi yapılmıştır. Resim 2’de ise pembe 
renkte gömlek üstüne atık durumda olan sarı, beyaz ve siyah renkte olan 5 Nm kalınlığında akrilik iplik ile kuru kafa 
şekli nakış olarak işlenmiştir. Gömlek üzerinde bulunan ön kısmındaki ve manşetteki eskimiş, yıpranmış ve düşmüş 
olan düğmeler çıkartılarak günün moda trendleri göz önüne alınarak deri parçalarından kuru kafa şeklinde düğmeler 
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tasarlanmıştır. Düğme iliği olarak nakıştan arta kalan sarı renk iplik seçilmiştir. Eski gömlek böylece yeni bir 
görünüme kazandırılarak tekrar tüketicinin kullanımına sunulmuştur. Bütün bu tasarımların yapım sürecinde en az 
enerji, malzeme ve maliyetini en düşük miktarda tutulmaya çalışılmıştır. Yeniden kullanılmaya hazır hale getiren bu 
iki örnek giysi ile hem modada sürdürebilirlik hem de emeğe yapılan vurgu açısından önemli bir kaynak teşkil edeceği 
kaçınılmazdır. Tasarımcıların geleneksel ve çağdaş teknikleri bir arada harmanlayarak kullanması yeni araştırma 
alanlarını ortaya çıkaracak gibi görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İkinci el giysiler, geri dönüşüm, sürdürebilirlik, moda, eko moda 

ABSTRACT 

The textile and fashion sector is one of the oldest and largest industries in the world. At the same time, these sectors 
are open to development. When we examine at the production industry and consumption opportunities of the sector, 
we see that it creates the most waste. Rapidly developing technology and unconscious use of natural resources and 
accelerating consumption as a result lead to environmental problems. Environmental pollution is occurring in the 
framework of all these factors. Serious concerns are inevitable in the face of this serious threat to the future. Due to the 
increasingly distorted ecological balance, exhausted natural resources and the need to rapidly shift to artificial sources, 
fashion designers have become increasingly aware of environmental awareness such as "environmentally friendly 
design", "green fashion" and "slow fashion". All these directions reveal the concept of sustainable fashion. 
Sustainability has been one of the concepts that have been covering the important area of ethical and ecological 
system in fashion literature in recent years and trying to secure it by expanding it. What is important here is not only 
the concept is a new trend, but also we should spread our conscious production and consumption habits at every stage 
of our lives. Recycling, advanced conversion, recycling of all or some of the waste is a form of production. In this 
study, waste clothes were provided in the Department of Fashion and Textile Design of Gaziantep University Fine 
Arts Faculty. Old garments have been given a new look by garnishing the waste materials used in various garments 
such as leather, yarn, bead, chain and ring. 

 
                                      Figure 1. Basic T-shirt                        Figure 2. Shirt 
Two of these garments are shown in Figures 1 and 2. In the basic style shown in figure 1, a round collar shirt is cut 
and cut to be a front and back V-neck, and a female figure process is done on top. A black lace of 55 cm in length was 
sewn on the skirt of the shirt at home. A red three-dimensional flower motif was added to the female figure, and a 
frame ornament was made around the bead. In Figure 2, the pink color is processed as a dry head-shaped embroidery 
with acrylic yarn in the thickness of 5 Nm in yellow, white and black color which is on waste. The button on the front 
of the shirt and the obsolete, worn and fallen buttons on the head were removed and the buttons in the form of dry 
head were designed considering the fashion trends. The remaining yellow yarn was selected from embroidery as the 
button thread. The old shirt is thus presented with a new look and is again put into use by the consumer. All these 
designs have been tried to keep the lowest amount of energy, material and cost in the construction process. It is 
inevitable that these two example clothes that make them ready for reuse will be an important resource both in terms 
of sustainability in fashion and emphasis on labor. It seems that designers will uncover new research areas that blend 
traditional and contemporary techniques together. 

Key Words: Second-hand clothes, recycling, sustainability, fashion, eco fashion 
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YIKAMA İŞLEMLERİNİN DENİM KUMAŞLARIN TERMOFİZYOLOJİK KONFOR 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

N. YILDIRIM 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü 
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Erciyes Üniveristesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Denim kumaş toplumun her kesimi tarafından kullanılan bir kumaş türüdür. Denim, geleneksel olarak indigo boyalı 
çözgü ve beyaz atkı iplikleri ile dokunmuş, pamuklu dimi kumaştır. Denim kumaşlar için önemli işlemlerden biri 
yıkama işlemleridir. Yıkama; denim konfeksiyon ürünlerine, çeşitli kimyasallarla muamele yoluyla,  hem tutum hem 
görsel efekt kazandırılması işlemidir. Denim kumaşlara yapılan başlıca yıkama işlemleri; rinse yıkama, taş yıkama, 
enzim yıkama, ağartmadır.  

Bu çalışmada farklı atkı-çözgü tipleri ile denim kumaşlar üretilmiş ve üretilen kumaşlara rinse yıkama, taş yıkama ve 
ağartma yıkamaları yapılmıştır. Uygulanan yıkama işlemlerinin denim kumaşın termofizyolojik konfor özellikleri 
üzerindeki etkisini incelenmek amacıyla, kumaşların su buharı direnci ve ısıl direnç özellikleri tespit edilerek analiz 
edilmiştir. Çalışma kapsamında, farklı tipteki denim kumaşlar üzerinde uygulanan değişik yıkama işlemlerinin, 
kumaşların termofizyolojik konfor özellikleri üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Denim kumaş, termofizyolojik konfor, yıkama prosesi, termal direnç, su buharı direnci. 
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TARİHİ YAPILARIN YENİDEN KULLANIMI BAĞLAMINDA RİZE MÜZESİ VE ATATÜRK 
EVİ MÜZESİ ÖRNEĞİ 

REUSE OF HISTORICAL BUILDINGS IN THE SAMPLE OF RIZE MUSEUM AND ATATURK 
HOUSE MUSEUM 

Dr. Özge İSLAMOĞLU  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 

ÖZET 

Süreç içerisinde toplumlarda yaşanan değişim, yapıların ait oldukları dönemlerdeki özgün işlevlerini de değiştirmekte, 
bu değişime bağlı olarak yapıların farklı işlevlerle hayatta kalmalarını zorunlu kılmaktadır. Özellikle han, hamam, 
kervansaraylar gibi yapıların ait oldukları dönemlerdeki özgün işlevlerini kaybettikleri, konut gibi işlevi günümüzde 
devam eden yapıların ise çağdaş konfor koşullarını karşılamaması gibi nedenlerle kullanılmadıkları, sosyal, ekonomik, 
doğa kaynaklı nedenlerle süreç içerisinde terkedilerek tahrip oldukları, bozuldukları ve hatta yıkıldıkları 
görülmektedir. Bu nedenle işlevini yitiren yapıların korunması noktasında yapıların yeniden kullanılması bir çözüm 
olarak öne çıkmaktadır. Yeniden kullanım sosyal, kültürel, ekonomik anlamda değer taşıyan tarihi yapıların günümüz 
koşullarına uygun olarak yeni işlevler yüklenmesi, böylece yeniden yaşatılmasını sağlayan bir koruma anlayışıdır.   

Yeniden kullanım yaklaşımıyla işlev değişikliğine uğrayan tarihi yapılar özellikle kamu sektörü teşebbüsü ile yeniden 
işlevlendirilerek konuttan müze ve anı evlerine dönüşmektedir. Bu çalışmada tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi 
kapsamında Rize kent merkezinde yer alan, Doğu Karadeniz mimari dokusunu yansıtarak kentin mimari mirasını 
oluşturan tescilli iki tarihi yapı ele alınmaktadır. Rize için sosyo kültürel değer taşıyan Rize müzesi ve Atatürk Evi 
Müzesi (Mehmet Mataracı Konağı) geçmişten bugüne birçok değişikliğe uğramış ve kullanım amacı birkaç kez 
değişmiş, günümüzde aktif bir şekilde kullanılan, özgün işlevi dışında müze olarak kullanılan tescilli yapılardır. 
Çalışma kapsamında bu yapıların çevresel özellikleri, cephe düzenleri, yeni işleve yönelik mekan organizasyonları ve 
malzeme kullanımları incelenmektedir. Bu amaçla yapıların günümüze değin yaşanan süreçte yaşamış olduğu 
değişikliklerin ortaya çıkarılması için arşivler incelenmiş ve alan çalışmaları yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koruma, Yeniden Kullanım, Müze 

ABSTRACT 

The change in society during the process also changes the original functions of the buildings in the periods they 
belong, and due to this change, the building have to survive with different functions. In particular, it is seen that 
buildings such as inns, baths and caravanserais have lost their original functions during the periods they are belonging 
and that the constructions that continue to function like houses are not used for reasons such as not being able to meet 
the contemporary comfort conditions and they are destroyed, destroyed and even demolished by social, economic and 
natural reasons. For this reason, the reuse of the buildings at the point of protection of the structures that lose their 
function comes out as a solution. Reuse is a concept of preservation that allows historical buildings of social, cultural 
and economic value to be loaded in accordance with today's conditions, thus enabling them to live again 

Historical buildings that underwent a change of function through the reuse approach are transformed from house to 
museum and memorial houses, especially by re-functioning with the public sector enterprise. In this study, two 
registered historical buildings in the city center of Rize which reflect the architectural texture of the Eastern Black Sea 
and constitute the architectural heritage of the city are taken into consideration. The Rize Museum and the Atatürk 
House Museum (Mehmet Mataracı House), which have socio-cultural value for Rize, are the registered buildings used 
as museums apart from their original function, which has been changed many times and changed for a few times and 
is used actively nowadays. Within the scope of the study, environmental features of these buildings, facade layouts, 
space organization for new work and material usage are examined. For this purpose, the archives were examined and 
field studies were carried out in order to reveal the changes that the structures had lived in the process of daily life. 

Key Words: Conservation, Reuse, Museum. 
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DEĞİŞEN PAZARLAMA PARADİGMASINDA YENİ BİR VAROLUŞ BİÇİMİ: OYUN ve 
OYUNLAŞTIRMA 

Dr. Öğretim Üyesi Serap YÜCEL  
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

ÖZET 

İnternetin icadı ile birlikte yaşamın her alanında büyük ve önemli değişimler meydana gelmekte, dahası sürekli 
değişen ve gelişen teknolojik enstrümanlar, değişim hızını da baş döndürücü şekilde arttırmaktadır. Şüphesiz bu artışla 
birlikte pazarlama dinamikleri ve bu dinamiklere etki eden faktörler daha karmaşık bir vaziyet almaktadır. Özellikle 
dijital platformların tüketicilerin sosyal yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olması, işletmelerin tüm pazarlama 
faaliyetlerini dijitale taşımalarını zorunlu kılmaktadır. Dijital pazarlama, içinde bulunduğumuz makro çevreyi 
algılamayı daha kolay kılmakta ancak başarı için kendi içinde sürekli strateji geliştirme gerekliliği işletmeleri 
zorlayabilmektedir.  Diğer yandan, hızla değişen ve gelişen bütün bu dinamikler, pazarlamaya yepyeni bir paradigma 
kazandırmıştır. Pazarlamanın gelişimini “üretim”, “satış”, ”müşteri” ve “sosyal paydaş” odaklı süreçlerle izahat eden 
eski anlayış yerini, içinde bulunduğumuz dönemi “Pazarlama 4.0” olarak adlandıran yepyeni bir açılıma bırakmıştır. 
Bu dönemde işletmeler dijital platformlar sayesinde oluşan son derece şeffaf bir ekosisteme dâhil olurlarken, sahip 
oldukları markaların karakterlerinin de alabildiğince özgün ve sahici olması gerekmektedir. Ayrıca tüketiciyi 
markaların hikâyesine dâhil ederek, daha aktif ve karar verici pozisyonda kılmak bu dönemin en belirleyici 
özelliklerinden sayılmaktadır. Ancak kimi işletmeler için bütün bu özellikleri bünyelerine nasıl adapte edecekleri 
önemli bir sorun olarak karşılarına çıkmaktayken, pek çok işletme de iletişim ve pazarlama kurgularına oyun 
mekaniklerini ekleyerek söz konusu sorunu rahatlıkla aşabilmektedir. Dahası oyunlaştırma stratejileri ile işletmeler, 
satışlarını arttırıp markalarına sadakat sağlayabilmekte ve rekabette üstün farklılıklar yaratarak bu yeni ekosistemde 
oldukça etkin bir varoluş sergileyebilmektedirler.  Yukardaki bilgiler ışığında bu çalışmanın öncelikli amacı; değişen 
pazarlama paradigması bağlamında oyun ve oyunlaştırma kavramına kuramsal çerçevede açıklık getirmek ve aynı 
zamanda davranışsal ekonominin bir türevi olarak tanıtılan oyunlaştırmanın pazarlama uygulamaları ile ilişkini ortaya 
koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Dijital, Oyun, Oyunlaştırma, Paradigma 
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN 
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

21st CENTURY LEARNER SKILLS OF ELEMENTARY MATHEMATICS PRESERVICE 
TEACHERS 

Doç.Dr. Cenk KEŞAN  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Arş. Gör. Dilek İZGİOL  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının yirmi birinci yüzyıl öğrenen becerilerinin cinsiyet, sınıf 
seviyesi ve not ortalamasına göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada 
bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 245 kız ve 69 erkek olmak üzere toplam 314 öğretmen adayı ile 
çalışılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerden 70 i birini sınıf, 81 i ikinci sınıf, 75 i üçüncü sınıf ve 88 i dördüncü 
sınıfta öğrenim görmektedir. Ayrıca not ortalaması 2 ve altında olan 12, 2-2,5 aralığında olan 84, 2,5-3 arasında olan 
145, 3-3,5 arasında olan 64 ve 3,5-4 arasında olan 9 öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak Orhan Göksün 
(2016) tarafından geliştirilen Yirmi Birinci Yüzyıl Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır.  Ölçek Bilişsel 
Beceriler, Otonom Beceriler, İş Birliği ve Esneklik Becerileri ve Yenilikçilik Becerileri olmak üzere dört alt boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı sırasıyla .846, .456, .684, .875 ve .858 olarak bulunmuştur. 
Kolmogorov-Simirnov testi ile verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu sebeple verilerin analizinde 
Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.  Sonuç olarak, kız öğrencilerin bilişsel beceriler ve iş 
birliği-esneklik becerilerinin erkek öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Erkek 
öğrencilerin otonom becerilerinin ise kız öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilişsel, iş birliği-esneklik becerileri ve 21. yy. öğrenen 
becerilerinin ikinci sınıftaki öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. Ayrıca üçüncü sınıfta öğrenim 
görmekte olan öğrencilerin iş birliği-esneklik becerileri ikinci sınıftaki öğrencilere göre anlamlı derecede daha 
yüksektir. Not ortalaması 2,5-3 arasında olan öğrencilerin bilişsel beceriler, iş birliği-esneklik becerileri ve toplam 21. 
yy. öğrenen becerilerinin not ortalaması 2-2,5 arasında olan öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek 
bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: 21. yy. öğrenen becerileri, öğretmen adayı, ilköğretim matematik öğretmen adayı. 

ABSTRACT 

This study was to examine 21st century learner skills of elementary mathematics preservice teachers with regard to 
gender, class level and grade-point average (gpa). Survey model was used in the study. The sample comprised 314 
preservice teachers (245 female-69 male, 70 first-year- 81 second-year- 75 third grade - 88 fourth grade, 12 students 
with 1,8-2 gpa, 84 students with 2-2,5 gpa, 145 students with 2,5-3 gpa, 64 students with 3-3,5 gpa and 9 students with 
3,5-4 gpa). It is used 21st Century Learner Skills Use Scale developed by Orhan Göksun (2016). The scale consisted 
of four factors; Cognitive Skills, Autonomous Skills, Collaboration-Flexibility Skills and Innovation Skills. 
Cronbach’s Alpha results were .846, .456, .684, .875 and .858 respectively. It was seen that the data was not 
distributed normally by using Kolmogorov-Simirnov Test. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis Tests were used for 
analysis of the data. The results showed that cognitive and collaboration-flexibility skills of female students were 
higher than male students’ skills. Autonomous skills of male students were higher than female students’ skills. It was 
also seen that cognitive, collaboration-flexibility and 21st century learner skills of fourth grade students were higher 
than second grade students’ skills. Collaboration-flexibility skills of third grade students were higher than that of 
second grade students. Furthermore, Cognitive skills, collaboration-flexibility skills and 21st century skills of students 
with 2,5-3 gpa were higher than that of students with 2-2,5 gpa. 

Key Words: 21st century learner skills, preservice teacher, elementary mathematics preservice teacher. 
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BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

EMOTIONAL QUOTIENT SKILLS OF ELEMENTARY MATHEMATICS PRESERVICE 
TEACHERS 

Doç.Dr. Cenk KEŞAN  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Arş. Gör. Dilek İZGİOL  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

ÖZET 

Araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının duygusal zeka becerilerinin cinsiyet, sınıf seviyesi ve not 
ortalaması değişkenlerine göre incelenmiştir. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu 
bir devlet üniversitesinde matematik eğitiminde öğrenim görmekte olan 245 kız ve 69 erkek olmak üzere toplam 314 
öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerden 70 i birini sınıf, 81 i ikinci sınıf, 75 i üçüncü 
sınıf ve 88 i dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Ayrıca not ortalaması 2 ve altında olan 12, 2-2,5 aralığında olan 
84, 2,5-3 arasında olan 145, 3-3,5 arasında olan 64 ve 3,5-4 arasında olan 9 öğrenci bulunmaktadır. Bar-On (1997) un 
geliştirdiği ve Acar (2001) ın Türkçe’ye uyarlamasını gerçekleştirdiği Bar-On Duygusal Zeka Türkçe Anketi veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek Kişisel Beceriler (duygusal benlik bilinci, kendine güven, kendine saygı, 
kendini gerçekleştirme, bağımsızlık), Kişilerarası Beceriler (empati, kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk), 
Uyumluluk (problem çözme, gerçekçilik boyutu, esneklik), Stresle Başa Çıkma (stres yönetimi, dürtü kontrolü) ve 
Genel Ruh Durumu (mutluluk, iyimserlik) olmak üzere 15 alt boyut ve 5 temel boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada 
ölçeğe ait Cronbach’s Alpha katsayısı sırasıyla .839, .795, .655, .763, .793 ve .923 olarak hesaplanmıştır. 
Kolmogorov-Simirnov testi kullanılarak verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sebeple verilerin 
analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kız 
öğrencilerin kişilerarası beceriler ve uyumluluk boyutlarında aldıkları puanlar anlamlı derecede erkek öğrencilerin 
puanlarından daha yüksektir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin kişilerarası, uyumluluk, stresle başa çıkma ve duygusal 
zeka becerilerinin ikinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. Ayrıca, dördüncü sınıf öğrencilerinin uyumluluk 
becerilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir.   

Anahtar Kelimeler: duygusal zeka becerileri, öğretmen adayı, ilköğretim matematik öğretmen adayı. 

ABSTRACT 

Emotional quotient skills of elementary mathematics preservice teachers were examined with regard to gender, class 
level and grade-point average (gpa). Survey model was used in the study. The sample comprised 314 preservice 
teachers (245 female-69 male, 70 first-year- 81 second-year- 75 third grade - 88 fourth grade, 12 students with 1,8-2 
gpa, 84 students with 2-2,5 gpa, 145 students with 2,5-3 gpa, 64 students with 3-3,5 gpa and 9 students with 3,5-4 
gpa). It is used the Emotional Quotient Inventory developed by Bar-On (1997) and adapted to Turkish by Acar (2001). 
The scale consisted of 5 factors (15 subfactors): Intrapersonal (emotional self-awareness, assertiveness, self-regard, 
self-actualization, independence), Interpersonal (empathy, interpersonal relationship, social responsibility), 
Adaptability (problem solving, reality-testing, flexibility), Stress management (stress tolerance, impulse control) and 
General mood (happiness, optimism). Cronbach’s Alpha results were .839, .795, .655, .763, .793 and .923 
respectively. Kolmogorov-Simirnov test was used to determine whether the data was normally distributed. 
Independent samples t-test and one-way analysis of variance were used since data was normally distributed. As a 
result, interpersonal and adaptability skills of female students were higher than that of male students. Intrapersonal, 
adaptability, stress management and emotional quotient skills of fourth grade students were higher than that of second 
grade students. Fourth grade students’ adaptability skills were higher than that of first grade students.   

Key Words: Emotional quotient skills, preservice teacher, elementary preservice teacher. 
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OTEL MUTFAK GİDERLERİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN İRDELENMESİ 

 Dr. Hürriyet ÇİMEN 
Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Dr. Firuzan SAÇ 
Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Arş. Gör. Derya BAYSAL 
Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 

ÖZET 

Turizm sektöründe 2000’li yıllarda başlayan her şey dahil sistemi ile açık büfe kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri ile 
konuklara sürekli yiyecek ve içecek sunulmaktadır. Oda ücretine dahil olan bu yiyecek ve içeceklerin tüketiminde 
sınır bulunmamaktadır. Bu durumda yiyecek içecek giderlerinin ortalamanın üzerinde olması beklenmektedir. Mevcut 
durumun nasıl olduğu, yiyecek ve içecek giderlerinin kişi başına ne kadar olduğu ve bu giderlerin otel toplam 
giderlerine oranının karşılaştırılması ile elde edilecek bulguların verimlilik ve maliyet boyutları ile değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Otellerin kendi içlerinde maliyet hesapları yaptıkları, fiyat ve gelirlerini buna göre belirledikleri 
bilinmektedir. Ancak bu mutfak giderlerinin konuk boyutunun da göz önünde tutulması gerekmektedir. Konukların 
kendi evlerinde aynı yiyecekler için harcadıkları para, enerji ve emek otele ödediklerinden fazla olabilmektedir. Bu 
nedenle tatil davranışının başlıca motivasyonları arasında ucuz, zengin ve kaliteli yiyecek ve içeceklerinde girmesi söz 
konusudur.  

Bu araştırmada, her şey dahil hizmet sunan işletmenin mutfak maliyetleri hane halkı mutfak giderleri karşılaştırılıp 
otelde konaklamanın maliyetinin ev maliyetine oranı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sayede bireylerin turizme 
katılmasında israfı önleme, tasarruf etme gibi avantajlarında olduğunu ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada her şey dahil 
sistemle çalışan iki otelin mutfak giderleri konaklayan kişi sayısına bölünerek kişi başı maliyet ( günlük 12-15 TL 
arası ) bulunmuştur. Türkiye’deki ortalama hane mutfak giderleri ( 20 TL ) ile otel giderleri karşılaştırılarak, otel 
maliyetinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca hane içinde yemek atıklarının yüksek ve çeşitliliğin az olduğu 
söylenebilir. Elde edilen bu sonuçlar, otelde konaklamanın yemek maliyetlerini düşürdüğü ve bunun yanında yemek 
artıklarının da azaldığını söylemek mümkündür. Bu bilgileri ışığında yalnızca bu gerekçeler bile bireylerin turizme 
katılmasını desteklemek devlet politikası haline getirilmesi için teşvik edicidir. 

Anahtar sözcükler: Her şey dahil, turizm, mutfak giderleri, tatil 
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ÖZET 
Türkiye’de inşaat yapılarında kullanılan inşaat kalıp sistemlerinde ciddi teknolojik gelişmeler sağlanmış olmasına 
rağmen halen belli başlı bölgelerde eski kalıp sistemleri kullanılmaya devam etmektedir. Betonarme yapı sitemlerinin 
yoğunluğu diğer inşaat yapı sistemlerine oranla daha fazladır. Buradaki yoğunluğun temel sebebi betonarme yapı 
inşaatlarında çalışan kalifiye personel sayısının diğer sistemlerdeki kalifiye personele nazaran daha fazla olması ve 
yapı malzemesi olarak betonarmenin hem depreme karşı daha dayanıklı hem de özellikle çelik yapı sistemlerine oranla 
daha az maliyetli olmasındandır. Bu sebep inşaat kalıp sistemlerinin de Türkiye genelinde yoğun kullanılmasına sebep 
olmakta ve son teknoloji ürünler arayışına girme ihtiyacı doğurmaktadır. Eski yöntemle kullanılan kalıp sistemleri 
hem maliyet açısından hem de zaman açısından büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu olumsuz durumu ortadan 
kaldırmak için gelişen teknolojide yeni inşaat kalıp sitemleri inşaat alanında oldukça fazla katkı sağlamaktadır. Eski 
teknoloji ile kullanılan inşaat kalıp sitemleri iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından çok ciddi sorunlar teşkil ediyor 
olmasından dolayı kullanılacak yeni teknolojiye sahip inşaat kalıp sistemleri ayrıca önem taşımaktadır. Yeni inşaat 
kalıp sistemlerinin kullanma ömrü eski inşaat kalıp sistemlerine oranla daha yüksektir. İnşaat kalıp sistemlerinde 
ortaya çıkacak olan yüzey pürüzlülüğü inşaatın yapım maliyetini arttıracağından dolayı yeni inşaat kalıp sistemlerinin 
kullanılması önem kazanmaktadır. Eski inşaat kalıp sistemlerinin halen kullanılıyor olmasının en önemli 
nedenlerinden birisi hazır inşaat kalıp sistemlerinin malzeme fiyatlarının yüksek olması ve inşaat hacmi düşük olan 
yapıların çoğunlukta olmasıdır. 
Bu bilgiler ışığında elde edilen bulgulara göre son teknolojik inşaat kalıp sistemlerinin eski inşaat kalıp sistemlerine 
nazaran inşaat sektöründe maliyet zaman açısından önemli bir yöntem olmakla birlikte iş güvenliğine kattığı 
katkılardan dolayı kesinlikle tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat kalıp, teknoloji, maliyet, betonarme 

ABSTRACT 
The formwork systems used in the construction of buildings in Turkey, although achieved significant technological 
advances in certain regions still continue to use the old mold systems. Reinforced concrete construction systems are 
more dense than other construction systems. The main reason for this density is that the number of qualified personnel 
working in reinforced concrete building constructions is higher than those in other systems and that the concrete as 
building material is both more resistant to earthquake and less costly than steel construction systems.. For this reason, 
the formwork system also leads to intensive use in Turkey raises the need to enter and search the latest technology 
products. Formwork systems used with the old method have a great disadvantage both in terms of cost and time. In 
order to get rid of this negative situation, new construction systems in the developing technology make a lot of 
contribution in the field of construction. Construction systems with new technology, which will be used due to the fact 
that construction systems used with old technology constitute very serious problems in terms of work safety and 
worker health, are also important. The lifespan of new construction systems is higher than that of old construction 
systems. The use of new construction systems is important because the surface roughness that will appear in building 
formwork systems will increase construction costs. One of the most important reasons why the old building mold 
systems are still being used is that the material prices of the ready-made mold systems are high and construction 
volume is low. 

According to this information, in terms of costs in the construction industry, the latest technological building mold 
systems should be preferred because they are less costly, take less time and contribute to job security than older 
building mold systems. 

Key Words: Consraction mold, technology, cost, reinforced concrete.
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ABSTRACT 

The Global Positioning System (GPS) is universally used in outside positioning but they cannot support indoor 
positioning. Many different technologies can be used like Bluetooth, Wi-Fi etc. for enclosed environment. This paper 
aims to present the usage of RFID tags for indoor positioning applications. With the help of tags, the (breakage) fault 
can be detected in transmission belts through indoor positioning. After literature review of indoor positioning and fault 
detection, the importance of signal characteristic of RFID is explained. Noise issue and relevant filter types for the 
applications are suggested. Desirable sensing and fault detection mechanism which is related with the signal 
characteristic is reviewed.  

RFID technology is widely used in fault detection and condition monitoring applications with the help of sensors such 
as vibration, temperature, acceleration/position, sound, force, flow, chemical, biometric etc. These systems are 
composed of two components, the reader also known as interrogator, and the transponder also known as tag. The 
reader is the device that energizes the transponder and also collects the information from the tag. The transponder is 
attached on the object which is desired to be identified. In this paper, reader device detect the exact position of tags in 
an enclosed area. During condition monitoring, all tags in the belt have a significant signal value, which are related 
with their addresses. After the breakage failure, signal parameters of tag change and inform the reader about the 
position or address change. This situation is commented as a fault on belt.  

This paper has a target to use an indoor positioning method for fault detection with the high location accuracy. 
Relevant filter is used to reduce the noise level during the communication of reader and tag.  Probabilistic methods as 
Bayesian estimation and k-Nearest neighbor algorithm are used to improve positioning accuracy. Optimized 
placement of tags and readers is concluded successful condition monitoring mechanism to improve prognostic 
engineering skills. 

Key Words: indoor positioning; fault detection; RFID; sensor; belt 
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ABSTRACT 

This paper aims to investigate, advantages of using energy harvesting methods in belt condition monitoring 
applications. RFID principles, frequencies and modulation techniques are discussed. Importance of condition 
monitoring and most common belt failures is reviewed. Power consumption values for condition monitoring sensors 
and data transfer are demonstrated. Following a brief history of energy harvesting, it describes the energy harvesting 
sources. The gains in energy harvesting from vibration, thermal and RF sources are reviewed. Desirable energy 
harvesting methods for power transmission belts are suggested. 

RFID (Radio Frequency IDentification) technology has become an essential part of our lives, making them easier by 
the day. RFID technology is used for condition monitoring to evaluate the life performance of belts with sensing the 
mechanical forces and temperature on the belt surface. In that case energy is needed to sense the condition of belt with 
sensors and also send this information to the reader. The transfer of data and energy, modulation types, data quantity, 
power supply and frequency ranges are the critical concepts to understand the basic principles of RFID 
communication. 

The first experiment of harvesting energy was related with thermoelectric effects. Micro-energy harvesting sources for 
ultra-low power technology are motion or mechanical energy, thermal sources and electromagnetic sources. With the 
help of energy harvesting, enough energy can be scavenged from the sources to power the sensors and the circuit. 
There is a relationship between required power and theoretical read range. Power supply efficiency between tag and 
reader antennas is directly proportional to frequency (f), number of windings (n), the area (A) and the distance 
between coils (x).  

It is difficult to make an objective comparison because of the amount of parameters that affect the performance of 
harvesting generators. Examples for these parameters are sources, availability, components, size, cost, efficiency, etc. 
We can highlight that motion/vibrations are the most feasible and the highest energy provider source for micro-
electronics. That research have a target to reduce the size and cost of batteries with the help of energy harvesting using 
vibrational sources and aim to monitor transmission belts with RFID method to improve prognostic engineering skills.  

Key Words: energy harvesting; condition monitoring; RFID; sensor; belt 



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

79 
 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Hürriyet ÇİMEN 
Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Öğr. Gör. Bora TOPAL 
Ardahan Üniversitesi Göle MYO 

ÖZET 
Girişimcilik kursları devlet kurumları tarafından vatandaşın işletme açmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen en az 
56 saat dersi içeren kurslardır. Devletin bu kursu düzenlemedeki amacı, yerel dinamikleri uyararak istihdamı artırmak, 
göçü önlemek ve yerel gereksinimleri karşılamaktır. Bu amacıyla düzenlenen girişimcilik kursuna katılanlara kurs 
sonunda mali destekler sağlanarak proje hazırlanarak iş yeri açma ve girişimci olmaları sağlanmaktadır. Girişimcilik 
kurslarını başarı ile bitirenler, kuracakları işletmeler için devletten belirli bir oranda kuruluş desteği almaktadırlar. 
Böylece yerelde ekonomik hareketlilik oluşmaktadır. Girişimcilik kursuna genellikle işsiz, bir iş fikri olan ve yeterli 
sermayesi olmayanlar katılmaktadır. Bu kurs sürecinde iş yeri açma, pazarlama ve üretim konularında gerekli bilgi 
almaları sağlanmaktadır.  
Ardahan ilinde düzenlenen girişimcilik kursu ve bu kursa katılan kursiyerlerin bireysel özellikleri ve açtıkları iş 
yerlerinin türü bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise, Ardahan ilinde 2015-2017 yılı 
arasında kadar uygulamalı girişimcilik kursuna katılanların iş yeri açma düzeyleri ile demografik özelikleri arasında 
ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Kursa katılanların birçok ortak özellikleri olmasına karşın farklı özellikleri de 
bulunmaktadır. Bu özellikleri iş yeri açma başarıları ile ilgili olup olmadığı bilinmemektedir. İş yeri açanların bireysel 
özellikleri ve ilgi duydukları sektörler gözden geçirilerek katıldıkları girişimcilik kursu ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda uygulamalı girişimcilik eğitimi alanların iş yeri açma durumları ile demografik 
özellikleri arasında ilişki bulunmuştur. Bunun yanında kursiyerlerin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre ilgi 
duydukları sektörler arasında da ilişki bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına dayanarak ileriye yönelik girişimcilik kurs 
stratejileri belirlenirken özellikle ilgilenilmesi istenilen sektörler, yaş ve cinsiyet unsurlarının korelasyonuna göre 
hareket edilmesi düzenlenecek olan kursların etkinliğini daha yükselteceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu 
araştırmanın bulguları önem arz etmektedir.  
Anahtar sözcükler: girişimcilik, iş yeri, işletme
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ABSTRACT 
Turkey is divided into 26 main river basin zones, Ermenek basin is located in the 17th basin called Dogu Akdeniz, the 
last one is also divided into four sub-basins the largest is Göksu Nehri Basin which Ermenek is part of it.  Ermenek 
Dam, the second highest dam in Turkey, is a double-curvature asymmetrical thin concrete arch dam was started in 
2002 and finalized in 2009; The height of the crest is 218 m with two spillway tunnels, one at each abutment are 
designed; the type of the spillways are ‘Pressure tunnel with frontal inlet’, The capacities of each tunnel is 493 m³/s 
with a power plant producing up to 300 MW. The area of Ermenek reservoir is close to 58.74 km2 with a total volume 
of 4582 hm3 and total drainage area of the basin about 2000 km2.   
In general impact of dams divided into physical, chemical, geological, biological, economical and climate effect, 
within this study, we will discuss important of Ermenek dam as well as the effect of its reservoir on the climate 
elements (temperature, relative humidity and precipitation rate), as well as its effect on the land cover ratio,  the effect 
of the Ermenek dam in the area of basin  on it monthly rainfall, temperature and relative humidity values  was studied 
for 40 years prior before the dam was constructed and was  compared to the same values for the next six years after 
the  dam construction. The reservoir has been shown to slightly increase in the seasonal rainfall ratio, especially in the 
spring and autumn and it's also made a significant effect on the temperature causes a monthly temperature drop of four 
degrees in the summer and in the winter the temperature drop is as high as six degrees. While it was noted that there is 
a clear increase in the monthly rates of relative humidity of 15% in the summer and in the winter up to 20%. 
Finally, the effect of the dam on the ratio of vegetation in the Ermenek basin was studied by analyzing the satellite 
images which taken before and after of construction of the dam by using Arcmap program. It was found that increase 
in the land cover, and it shows a tight relation between the increases in humidity will result in an increase in the land 
cover in the basin.   
 Keywords: Ermenek dam, Climate elements, Arc Map, Land cover. 
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ABSTRACT 

Water is the basic substance required for the continuation of living things. The water that was important only for 
drinking-utility, agriculture and transportation has been considered much more important depending on the developing 
technology and urbanization. . Today, not only the use of natural water but the reuse of waste water has become a 
current issue. The importance of rivers that are one of the clean water sources, especially those passing through 
different countries increases each passing day. 

The rivers that flow from a country having headwater to another country are called "Transboundary Water". Some 
rivers have the characteristics of “Border Forming Water” by creating a boundary line from place to place between the 
countries where they are passing through.  The number of multi-national transboundary or boundary-forming river 
basins on the earth is over 200 and includes almost half of the continental areas.  

The Euphrates and Tigris rivers and the Water Catchment Basin formed by the side tributaries of these rivers are 
included in the "International River Basins" list published by the UN. The Euphrates and Tigris Basin with a water 
catchment basin area of 884,000 km2 consists of 17 sub-basins.  

Because the Euphrates and Tigris rivers are the most important water sources of the region, they attract the attention of 
some countries beside Turkey such as  Syria and Iraq especially Iran, Saudi Arabia, Jordan, Israel etc. Therefore, it is 
required to establish international coordination and to carry out comprehensive investigation and research by 
considering continuous improvements especially under the leadership of basin countries by the means of public 
institutions and members of science and politics, including the comparisons in the situations of other countries   

 In this study, it is attracted attention to the situation of the Euphrates and Tigris rivers within the borders of the 
Republic of Iraq, by considering their importance in terms of Middle East countries. Knowledge is provided about the 
dams, diversions and canals on these rivers. Studies required to be conducted in the Euphrates and the Tigris basins, 
which are the transboundary river basins (International Basin), by Republic of Iraq and Syria and Turkey all having 
the territories in these basins are given in the conclusion. 

Keywords: Tran boundary Water, International River Basins, Euphrates and the Tigris basins, Water Structures in 
Iraq 
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ÖZET 

Gelişen teknoloji ile beraber yaygın olarak kullanılan metallerin en önemli sorunlarından birisi korozyon sorunudur. 
Korozyon, çevre koşullarında kimyasal veya elektrokimyasal tepkimeler sonucu metal veya metal alaşımlarının 
oksidasyon reaksiyonudur. Korozyon bilimsel olduğu kadar teknik ve ekonomik yönden de büyük bir önem taşır. 
Enerji ve emek harcanarak doğadan kazanılan malzemeler korozyonla tekrar doğaya dönmektedirler. Bu da en basit 
deyimle korozyon sonucunda kaybedilen malzemenin elde edilmesi sırasında harcanan emeğin, enerjinin ve paranın 
boşa gitmesi demektir. Korozyon endüstride kullanılan bütün malzemeleri ilgilendiren önemli olaylardandır. Maalesef 
endüstri ve sanayii de korozyon ve korozyondan korunma yöntemleriyle ilgili Eğitim ve öğretimde yeteri kadar 
önlemler alınmamaktadır. Korozyon dersleri daha çok yüksek lisans ve doktora dersi olarak okutulmakta ve bunlarla 
ilgili tez çalışmaları yürütülmektedir. Şu an yaklaşık 20 üniversitemizde verilen korozyon derslerinin Teknik 
Programların tüm bölümlerinde müfredatında önleyici tedbirler olmak kaydıyla verilmesi gereklidir. Teknik 
programların tamamında eğitim gören öğrencilerimizin endüstride ve iş hayatlarında malzeme seçiminden tasarıma 
kadar her aşamada korozyon ve korozyon dayanımı konusunu göz önünde bulundurmaları gereklidir. Türkiye de 
endüstrinin ve sanayinin gelişmesi ve bu konuda bilinçli girişimciler yetiştirmek için yalnızca yüksek lisans, doktora 
ve lisansta verilen eğitimin yeterli olmadığı ve imalat sahasının en önemli yapı taşı olan teknikerlerin yetiştiği meslek 
yüksekokullarındaki öğrencilere de zorunlu olarak bu dersin müfredata uygun bir şekilde okutulması gerekmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, korozyon biliminin teknik programlardaki önemini gösteren ve ‘’Korozyona ve Korozyona 
Dayanıklılık Eğitimi’’ nin önemini tartışmak ve sanayiye katkıda bulunmaktır. 

Sonuç olarak; Korozyon ve korozyon dayanımı Korozyondan kaynaklı maliyet kayıplarını en aza indirmek için,  
korozyondan koruma yöntemlerinin etkili bir şekilde yapılmasının yanında, düzenli periyotlarda bakım-onarım 
işlerinin hassas bir şekildeyapılması gerekir. Ayrıca henüz sistem tasarım aşamasında olduğu zaman korozyon etkisini 
azaltan tekniklerin uygulanması yararlı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Korozyon, Korozyon Dayanımı, Teknik Programlar. 
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ÖZET 

Özellikle havacılık uzay otomotiv savunma ve denizcilik sanayisinde kullanılan ve mühendislik malzemeleri arasında 
önemi hızla artan karbonelyaf takviyeli polimer kompozit malzemenin (CFRP) işlenebilirliğinin incelenmesi bu 
malzemenin daha fonksiyonel olarak kullanılabilirliğini sağlayacaktır. Kompozit malzemelerde yapı elyaf matris ve 
çekirdek yapıdan oluşmaktadır. Kompozit malzemeler yüksek kimyasal dayanımın yanında aynı ebatlarda çelik bir 
profilden iki buçuk kata kadar daha yüksek kopma mukavemetine sahiptirler. Çekme, basma, darbe, yorulma 
dayanımları oldukça yüksektir. Kompozitlerin bu üstün özelliklerinin yanısıra, montaj tekniklerinin sınırlı, imalat 
yöntemlerinin zahmetli ve maliyetli oluşu ve içeriğindeki sert takviye elemanlarının aşındırıcı özelliğe sahip 
olmasından dolayı ikincil işlemler ve özellikle talaşlı imalatla işlenebilirliğinin zor olması gibi dezavantajlarıda 
mevcuttur. Bu dezavantajlarından dolayı endüstride halen hak ettiği yeri bulamamıştır. Mühendislikte imalatı yapılan 
malzemelerde aranan en temel özellikler arasında imal edilen malzemenin demonte özelliği yüksek öneme sahip bir 
konu olmaktadır. Demonte denilince işlenebilirlik yöntemleri arasında akla gelen işleme tekniği delme işlemi 
olmaktadır. İmalatta delme işleminin yüksek önemi kadar delme işleminden sonra delikte oluşan yüzey 
pürüzlülüğününde uygun toleranslarda çıkması gerekmektedir.  

Bu çalışmada çift atlamalı (twill) hasır yapısına sahip plaka şeklindeki Karbonelyaf takviyeli polimer kompozit 
plakaların delinmesinde yüzey pürüzlülüğü azaltacak delme yöntemi ve parametrelerin seçimini hedefledik. 
Yaptığımız deneylerde 0.2, 0.3 ve 0.4 mm/dev. ilerleme hızlarında, 50, 70 ve 90 m/dak. kesme hızlarında, 60o, 90o ve 
120o uç açılarında, 2,3 ve 4 ağız sayısında kesici uçlara sahip karbür kaplamalı takımlar, farklı parametrelerde 
kullanılarak delme işlemi yapılmış delik içi yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Yaptığımız deneyler neticesinde çıkan 
sonuçlara göre, çift atlamalı (Twill) hasır yapısına sahip plakalarda İlerleme hızı arttıkça yüzey pürüzlülüğü 
artmaktadır. Kesme hızı arttıkça yüzey pürüzlülüğü azalmaktadır. Ağız sayısı arttıkça yüzey pürüzlülüğü 
azalmaktadır. Kesici takım uç açısı arttıkça yüzey pürüzlülüğü azalmaktadır sonuçları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Polimer, Kompozitler, Karbonelyaflar, Yüzey Pürüzlülüğü 
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ÖZET 

Tarihi yapılar incelendiği zaman her yapıda kullanılan malzemeler bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği 
görülmektedir.  İncelemeye konu olan bölgedeki farklılıklar, iklim koşulları ve jeolojik koşullarla beraber atadan – 
oğula, ustadan çırağa geçen bilgi birikimi ile birlikte olmaktadır. Tarihi yapılarda genel olarak taş, toprak temelli 
malzemeler, cam, metal, ahşap, sıva ve harç gibi malzemeler kullanıldığı görülmektedir. Harçlar ise bağlayıcı 
malzemeyi oluşturmaktadır. Bölgelere göre tarihi yapılarda en fazla farklılık gösteren malzeme harçtır. Harç 
malzemesinin dayanıklılığı tarihi yapıların uzun ömürlü olmasında önemli bir parametredir. Ülkemizdeki yapıların 
çoğunda bulunan harç türü kireçtir. Kireç harçları da ikiye ayrılmaktadır. Bunlar hidrolik olan kireç harçları ve 
hidrolik olmayan kireç harçlarıdır. Kullanılan diğer  harç türleri ; Horasan harcı, Roma Betonu ,Pozzolona ve  Agrega 
harçlarıdır. Bu çalışma kapsamında,  Siirt ili sınırları dahilindeki tarihi yapılardan numuneler alınmıştır. Bu 
numuneler, özellikle tahrip olmuş ve onarımı güç olan veya yapıya hasar vermeden derz aralarından harç numunesi  
olarak alınmıştır. Günümüzde restorasyon işleri kapsamında kullanılan harçların özellikle eski tarihi yapılarda 
kullanılan harçlara benzetilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Bu çalışmadan sonra bu benzerlik durumu da açıklanmıştır. 
Alınan bu numunelerin kalsinasyon analizleri kapsamında nem oranları, CaCO3 miktarları Organik madde miktarları 
ve element analizleri yapılmıştır. Ayrıca her bir numune için asitte çözünmeyen miktar, elek analizi kül analizi ve 
yoğunluk analizleri yapılmıştır. Yapılan  analizler sonucunda  kullanılan harç malzemelerinin yapısal ve kimyasal 
özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle olası restorasyon çalışmalarında da kullanılacak olan harçta  bağlayıcı 
malzeme, agrega ve organik madde oranları   belirlenmiş olacaktır. Sonuç olarak ilgili tarihi eselerlerden alınan harç 
numunelerin horasan harçları ile benzerlik gösterip göstermediği tespit edilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapılar, Harç Malzemesi, Kimyasal Analiz   



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

85 
 

TÜRKİYEDE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDAKİ SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

Öğretim Görevlisi Ersin AYHAN  
Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojileri Bölümü  

Öğretim Görevlisi Mehmet Şah GÜLTEKİN  
Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü 

Öğretim Görevlisi Yaşar KAYAN  
Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojileri Bölümü  

Doktor Öğretim Üyesi Uyan YÜKSEL  
Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojileri 

 

ÖZET 

Arkeolojik sit alanlarının bulunduğu bölgelerin sınırları zaman içinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkan yeni bulgularla 
değişebilmektedir. Dolayısıyla korunma alanlarının sık sık değişmesi ihtiyacının doğması, öncesinde yapılmayan 
geniş alanlı detaylı kazı çalışmaları neticesinde korunma altında olmayan yerlerde kaçak kazıların yapılabileceği ve 
bunun neticesinde o bölgenin tarihi bütünlüğüne zarar verebileceği gözden kaçmamalıdır. Arkeolojik alanlara yapılan 
giriş ve çıkışların kontrol altında olması gerekmekte ve içeriye sadece insan değil hayvanların da girebilmesine 
müsaade edilmeyecek bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizde turizmin büyük bir gelir kaynağı olduğunu 
düşündüğümüzde bu hususta sorumluluğun sadece kurumlarımızda değil aynı zamanda hepimizde olduğu bir 
gerçektir. Arkeolojik çalışmalar sonrası turizme açılacak olan tarihi yerlere akın edecek insanların dinlenme, 
konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak projelerin eş zamanlı hayata geçirilmesi bu konudaki talebi artıracağı gibi olası 
sorunlara da engel olacaktır. 

Arkeolojik alanların korunmasına dair yapılan planlamaların yetersiz kalmaması, yerel yönetimlerce özellikle denetim 
mekanizmasının oldukça güçlü bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu konudaki engellerden biri olabilecek mali 
sorunlara yönelik de kaynak çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Teknik açıdan sorumlu personellerin oldukça 
donanımlı yapıya sahip olması, projeler geliştirebiliyor olması, hem planlama hem denetleme hem de kaynak sorunun 
halledilebileceği anlamına gelmektedir. Sit alanı çevresinde yaşayan halkın bilinçlendirilmesi bu konudaki 
duyarlılığını artıracağı gibi sorumluluk altındaki kurum ve çalışanlara da büyük bir destek sağlayacaktır. Bu konuda 
afiş, broşür ,basın gibi yollarla bu bilinçlendirme çalışması büyük bir ivme kazanacak olup kaçak kazı,hırsızlık,zarar 
verme gibi ihtimallere karşı halkın daha duyarlı olması sağlanarak ihtimal dahilindeki zararlı girişimlere karşı da 
caydırıcı bir rol oynayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Arkeoloji, sit alanı, turizm, kazı. 
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DEĞERLENDİRME MODELLERİ NİTEL BİR ÇALIŞMA 
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Doç.Dr. Cengiz YANIKLAR  
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ÖZET 

Eğitim en genel anlamda bir davranış değişikliği olarak ifade edilmektedir. Bireylerin nitelik bağlamında olumlu 
davranış geliştirmesi ve gelişmesi pek tabi ki eğitim yoluyla gerçekleşmektedir. Doğal olarak eğitimin bireylerin 
istenilen seviyeye ulaşmasında etkisi ve gücü ortadadır.  

Eğitim programları da bu paralelde olumlu ve istenilen anlamda seviyeye ulaşmayı sağlamakta, etkili ve planlı bir 
şekilde kontrollü olarak bu değişme ve gelişmeyi yürütmektedir. Eğitim programları bu anlamda bireyin, toplumun ve 
konu alanının ihtiyaçlarını analiz ederek hedefleri oluşturmakta, bu hedefler doğrultusunda içeriği belirlemekte, 
belirlenen içeriğin sağlıklı kanallar aracılığıyla bireye ulaşmasını amaçlamakta ve sonuçları değerlendirme çalışmaları 
ile sonuçları ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Programların tasarlanması, geliştirilmesi, denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve 
düzeltilmesini içeren sistematik ve dinamik bir süreç olan eğitimde program geliştirme sürecinin Sosyal Bilgiler 
Eğitimi bağlamında modeller bazında nitel anlamda incelenmesidir. Sosyal Bilgiler Eğitimi açısından, uygulanan 
programların etkililiğini ve başarısını belirlemede program değerlendirme çalışmaları önemli yer tutar. Bu çalışmada, 
eğitimde program değerlendirme kavramı, program değerlendirmenin program geliştirme ve öğrenme-öğretme 
süreçlerindeki işlevleri ile kabul edilen başlıca program değerlendirme yaklaşımları ve modelleri incelenmiştir. Sosyal 
Bilgiler Eğitiminde ve program geliştirme ikileminde Ürün, Süreç ve Erişiye Yönelik Program Değerlendirme 
Modelleri tespit edilerek gerekli analizler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler, Program Değerlendirme, Model 
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ÖZET 

Son yıllarda dünyada sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişimler birçok farklı 
alanda yeniliği de beraberinde getirmektedir. Yeniliklere paralel olarak vatandaşlık kavramında doğal olarak değişime 
ve içerik olarak gelişime açık bir niteliğe dönüşmektedir. Bu bağlamda vatandaşlık “bir devletin üyesi olma, bir 
bireyle bir devlet arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklere dayanan hukuki ilişki” olarak tanımlanmaktadır. Buna 
mukabil vatandaşlık kavramı da bu yeniliklerden hareketle daha farklı bir içerikle tanımlanmaya başlanmış ve yeni 
vatandaşlık alanları da ortaya çıkmıştır. Dijital vatandaşlık olarak ifade edilebilecek bu yeni kavram, teknolojinin 
gelişmesi yaşamın tüm alanlarında, teknolojileri uygun ve doğru kullanma becerisine sahip kişiler bütününü ifade 
etmektedir. İnsanların yaşantısında yapılan işlemler dijital ortamda da yapılmaya başlanınca dijital vatandaşlık 
kavramı ortaya çıkmıştır. Teknoloji geliştikçe, kullanımı ile ilgili sorunlar giderek ve katlanarak artmaktadır. Bu 
nedenle teknolojik vatandaşlık ile ilgili davranışların, değerlerin, etik kuralların ve bilincin oluşturulmasının 
gerekliliği açıktır. 

Bu çalışmanın amacı, iyi vatandaş yaklaşımının yanında etkin vatandaşlık eğitimini teknolojik alanda da ifade 
edebilecek ilişkiyi bir ölçüde ortaya koymaktır. Nitekim sosyal bilgilerin genel amacı etkin vatandaş yetiştirmekle 
birlikte yaşam boyu süren becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Bu bağlamda bireylere dijital vatandaşlığı kavratmak 
için; dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital haklar ve 
sorumluluklar, dijital sağlık, dijital güvenlik gibi gerekli donanımları kazandırmak gerekmektedir. Etkin vatandaşlık 
eğitiminde ve özellikle günümüzde önemli bir yer tutan dijital vatandaşlık eğitiminde öğretim programları ve 
uygulamaları önem arz etmektedir. Bu çalışmada, etkin vatandaşlık eğitiminde dijital vatandaşlık kavramının yeri ve 
önemi vurgulanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Vatandaşlık, Dijital Vatandaşlık, Program. 
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ÖZET 

Örgüt çalışanlarının başarısı çalıştıkları ortamın fiziki yapısı yanında soysa-psikolojik yapısına bağlı olarak 
şekillenmektedir. İster kamu ister özel sektör örgütleri olsun her iki kesim çalışanları da bu fiziksel ve sosyo-
psikolojik yapıdan olumlu/olumsuz yönde etki altında kalmaktadırlar. Örgütlerin fiziksel imkanları ne denli iyi olursa 
çalışma şartları örgüt çalışanlarının başarısında o denli etki ortaya çıkarmaktadır. Buna rağmen örgütün fiziksel 
koşullarının iyi olmasına rağmen sosyo-psikolojik örgütsel koşulların iyi olmaması ciddi sorunlarla karşılaşılmasına 
neden olmaktadır. Örgüt çalışanlarının karşı karşıya kaldığı öğrenilmiş çaresizlik adı verilen olumsuz psiko-sosyal 
ortam, fiziksel açıdan iyi koşulların varlığına rağmen çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. İster 
kamu olsun ister özel sektör olsun tüm çalışanları ciddi şekilde etkileyen bu psikolojik olgu başta çalışan personeller 
olmak üzere örgütün başarı ve performansında son derece yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz hava bazen 
bilerek bazen bilmeyerek çalışanlar üzerinde örgüt yönetimi tarafından uygulanmaktadır. Bu olumsuz duruma maruz 
kalan çalışanlar bu etki nedeniyle kendi potansiyellerinin farkına varamamakta, örgüt yöneticilerinin kötü niyetlerine 
maruz kalarak örgüt yöneticilerinin çıkarlarına hizmet ederek kendi varlıklarını göz ardı eder hale gelmektedir. Bu 
sorun kısa vadede yöneticilerin amacına hizmet ederken orta ve uzun vadede örgütün başarısına olumsuz katkılar 
sağlamaktadır.  Bu kapsamda ele alınan çalışma özel ve kamu idarelerinde çalışan personelin öğrenilmiş çaresizlik 
sorunu karşısında maruz kaldığı yıkımı bu yıkımın bireysel ve kurumsal performansa nasıl etki ettiğini ortaya koyarak, 
örgütlerin başarısında bu soruna yer verilmemesi gerekliliğini ve alınması gereken önlemler konusunda teorik olarak 
fikir vermeyi amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: örgüt çalışanları, örgüt yönetimi, öğrenilmiş çaresizlik, performans 

ABSTRACT 

The success of the organization's employees depends on the physical structure of the environment in which they work, 
as well as on the so-called psychological structure. Whether it is public or private sector organizations, both segments 
of society are affected by this physical and socio-psychological structure in a positive / negative way. The better the 
physical possibilities of the organizations, the better the working conditions of the employees of the organization. 
Despite the fact that the physical condition of the organization is good, the socio-psychological organizational 
conditions are not good and cause serious problems. The negative psycho-social environment known as the learned 
helplessness faced by the employees of the organization poses negative effects on employees despite the existence of 
good physical conditions. This psychological phenomenon which seriously affects all the employees, whether public 
or private, causes extremely devastating effects on the success and performance of the organization, especially the 
working staff. This negative weather is sometimes carried out by the management of the organization, knowingly and 
sometimes unknowingly. Employees exposed to this negative situation are not able to recognize their potential due to 
this effect, and the organization becomes exposed to the malicious intentions of the managers and ignores their own 
assets by serving the interests of the organizers. While this problem serves the purpose of the managers in the short 
term, it provides negative contributions to the success of the organization in medium and long term. The study covered 
in this context aims to give theoretically an idea about the necessity of not including this problem in the success of the 
organizations and the precautions to be taken by revealing how this destruction affects individual and institutional 
performance by the destruction of the staff working in private and public administrations against the learned 
helplessness problem. 
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MİMARLIK VE AYDINLATMA TASARIMI ARAKESİTİNDE TÜRKİYE’DE YAPILAN 
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THESES CONDUCTED IN TURKEY ON ARCHITECTURE AND 
LIGHTING DESIGN CROSS-SECTION 

Dr. Aylin ARAS  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 

ÖZET 

Mimari tasarım süreci, içerisinde pek çok veriyi barındırmakta ve farklı disiplinlere ilişkin çeşitli altyapıları bilmeyi 
gerektirmektedir. Yapının kullanım amacı ya da kullanıcı kitlesi gibi pek çok etmenin yanı sıra ışık da yapı 
tasarımında oldukça etkili bir kavramdır. Açık, yarı açık ya da kapalı alanların tasarımı yapılırken aydınlatmanın 
mekâna ve kullanıcıya olan etkisi de göz önünde bulundurulmalı ve yapılı çevre buna göre tasarlanmalıdır. Özellikle 
yapı tasarlanırken ve daha sonra kullanım aşamasında doğru şekilde aydınlatılması oldukça önem taşımaktadır. Çünkü 
kullanıcı mekânı algılarken ve kullanırken görme duyusunu kullanmanın yanı sıra, mekândaki ışıkla fizyolojik ve 
psikolojik olarak da o mekândan etkilenmektedir. Kullanıcı için ışık kullanımının, ihtiyacın yanı sıra estetik bir etmen 
olduğu da görülmektedir. Ayrıca artan enerji sıkıntısı, doğanın yağmalanması, azalan fosil ve enerji kaynakları, 
çevresel sorunlar aydınlatma tasarımında da dikkatli olmayı gerektirmektedir. 

Aydınlatma; insanlığın tarihi kadar eski olmakla birlikte, insan için en önemli gereksinimlerinden biridir. İlk 
aydınlatma aracı olarak kullanılan meşale ile günümüz halojen lamba, projektör ve reflektör aygıtları arasında, 
aydınlatma ve aydınlatmada kullanılan elemanlar açısından çok önemli tarihi süreç yaşanmıştır. Bu tarihi süreç 
içerisinde, teknolojinin gelişmesiyle birçok değişim yaşanmış ve bu da zaman içinde mekân kullanımına da etki 
etmiştir. Bundan dolayı ışık, ışığın kullanımı ve aydınlatma tasarımı son yıllarda tasarımcıların üzerinde dikkatle 
durdukları konuların başında gelmektedir. 

Mimari tasarımda aydınlatma konusu genel olarak irdelendiğinde; uygulama, eğitim ve araştırma olmak üzere üç 
temel alanda gelişmelerin takip edilebileceği düşünülebilir. Mimari tasarımda aydınlatma alanında yapılan 
araştırmaların uygulama ve eğitimi destekleyecek ve besleyecek biçimde yapılması gerekmektedir. Bu anlamda 
özellikle lisansüstü düzeyde eğitim veren kurumlarda araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Yapılan bu çalışmada, mimarlık-aydınlatma arakesitinde Türkiye’de yapılan lisansüstü çalışmalar incelenerek, 
disiplinler arası iki alan arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır. Böylece çalışmanın, mimarlık ve aydınlatma 
tasarımı arakesitinde, gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla Yüksek 
Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezindeki tezler incelenerek mimarlık ve aydınlatma arakesitinde yapılan çalışmalar 
belirlenerek, yapılmış tezler; yıllarına, tezlerin türüne, üniversitelerine, enstitülerine, anabilim dallarına, yayın dillerine 
göre sınıflandırılmıştır. Bu araştırmanın, mimarlıkta aydınlatma tasarımı alanında ileride yapılacak olan çalışma 
konularını belirleyebilmek açısından araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: mimarlık - aydınlatma ilişkisi, aydınlatma tasarımı, lisansüstü tezler 

ABSTRACT 

Architectural design process involves a lot of data and requires knowledge of various infrastructures involved in 
different disciplines. Light is a very effective concept in building design, as well as many factors such as the purpose 
of use or the user group. When designing open, semi-open or closed areas, the effect of lighting on the space and the 
user should be taken into account and the built environment should be designed accordingly. It is especially important 
that the building is properly illuminated during the design process and then during use. This is because the user is not 
only using the sense of sight while perceiving and using the space, but also physically and psychologically affected by 
the light in the space. It is also seen that the use of light is an aesthetic factor as well as a need for the user. In addition, 
increased energy needs, damages to the nature, diminishing fossil and energy resources, and environmental problems 
require careful attention to lighting design. 

Lighting is as old as human history, and it is one of the most important requirements for man. In terms of lighting and 
elements used in lighting, a very significant historical process has been experienced between the torch used as the first 
lighting tool and today's halogen lamp, projector and reflector devices. Throughout this historical process, many 



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

91 
 

transformations have occurred through the development of technology, which has also influenced the use of space 
over time. Therefore, light, the use of light, and lighting design is at the forefront of designers’ focus in recent years. 

When the topic of lighting in architectural design is examined in general, it can be thought that developments can be 
followed in three basic fields, namely application, education and research. Research in the field of lighting in 
architectural design needs to be carried out in a way that supports and fosters implementation and education. In this 
sense, the development of research activities is of great importance, especially at institutions providing education at 
the graduate level. In this study, graduate studies conducted on the architectural-lighting cross-section in Turkey has 
been investigated, and the relationship between these two interdisciplinary fields has been analyzed. It is thought that 
this study can guide future studies conducted in the cross-section of architecture and lighting design. For this purpose, 
theses in the National Thesis Center of the Higher Education Institution were examined and studies carried out in the 
cross-section of architecture and lighting were determined. These these were then classified according to year, thesis 
type, university, institute, department, and publication language. It is thought that this study will act as a guide for 
researchers in determining future study subjects in the field of lighting design in architecture. 

Key Words: architecture - lighting relationship, lighting design, postgraduate theses 
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMA ÇABALARINDA VERGİ POLİTİKALARININ 
ROLÜ 

THE ROLE OF TAX POLICIES IN THE DEVELOPMENT EFFORTS OF DEVELOPING 
COUNTRIES 

Dr. Öğr. Üyesi Barış YILDIZ  
Gümüşhane Üniversitesi İİBF Maliye 

ÖZET 

Devlete yüklenen ekonomik ve sosyal görevler tarihi süreç içerisinde değişiklikler göstermektedir. Devlet bu görev ve 
fonksiyonları gerçekleştirebilmek için çeşitli mali araçlarla ekonomiye müdahalelerde bulunmaktadır. Bu müdahale 
araçlarından biri de maliye politikasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanacak maliye politikalarında temel 
amaç iktisadi kalkınmadır. Devlet iktisadi kalkınmayı gerçekleştirebilmek amacıyla uygulayacağı maliye politikaları 
için belirli mali kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynaklardan en önemlisi de vergilerdir. Gelişmekte olan ülkeler 
iktisadi kalkınma ve sanayileşmelerinin hızlandırılmasına yönelik olarak ayrıca adil ve dengeli kalkınma sağlamada da 
vergi politikalarını yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Vergi politikaları, kalkınmanın finansmanında önemli olmakla 
birlikte bu politikadan yararlanmak özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından çeşitli nedenlerden dolayı kolay 
olmamaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarında vergi politikalarının 
rolünü incelemek ve konuya ilişkin politika önerileri sunmaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: İktisadi Kalkınma, Maliye politikası, Vergi Politikası 

ABSTRACT 

The economic and social missions imposed on the state are changing during the historical process. The state is in 
financial interventions with various financial instruments in order to carry out these duties and functions. One of these 
intervention is the fiscal policy. The main goal of fiscal policies, especially in developing countries, is economic 
development. The state needs certain financial resources for fiscal policies to implement economic development. The 
most important of these sources is taxes. As developing countries to accelerate their economic development and 
industrialization, they also use tax policies extensively in order to ensure fair and balanced development. While tax 
policies are important in financing development, benefiting from this policy is not easy, especially for developing 
countries, for a variety of reasons. In this context, the aim of the study is to examine the role of tax policies in the 
development efforts of developing countries and try to present policy proposals on the subject. 

Key Words: Economic Development, Fiscal Policy, Tax Policy 
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ÖZET 

Bu çalışmada; paternalist liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme algısı üzerinde olası bir etkinin söz konusu olup 
olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.  Araştırma kapsamında paternalist liderlik davranışları ve alt boyutlarının, 
örgütsel özdeşleşme algısı ve boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan, 
etkileşimsel bir model deseni kurgulanarak hareket edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, örgütsel özdeşleşme algısı ve 
alt boyutları ile paternalist liderlik ve alt boyutları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile etkileşim ise regresyon 
analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır.   

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren vergi dairesindeki toplam 460 
çalışan arasından ulaşılmış olan 276 adet çalışan oluşturmaktadır. Veri elde etmek amacı ile paternalist liderlik 
davranışlarını ölçmek amacı ile Aycan (2001) tarafından geliştirilmiş olan ve toplam 17 soru önermesinden oluşan 
“paternalist liderlik ölçeği” ile birlikte Mael ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen “Örgütsel Özdeşleşme 
Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programı kullanılmıştır. 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre; paternalist liderlik davranışlarına yönelik algılamalar ile örgütsel 
özdeşleşme algısı arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca paternalist liderlik 
davranışları ve alt bileşenlerinin, örgütsel özdeşleşme ve alt bileşenleri üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma modeli içinde yer alan Demografik özelliklerdeki farklılıkların paternalist liderlik 
davranışlarına yönelik algılar ve örgütsel özdeşleşme algısı üzerinde farklılık ortaya çıkartmayacağı da elde edilmiş 
bulgular içerisinde yer almaktadır.  

Genel olarak paternalist liderlik davranışlarının kurum içinde artması, örgütsel özdeşleşme algısına yönelik 
düşünceleri de olumlu yönde etkileyeceğini söylemek mümkün olacaktır. Bu nedenle de paternalist lider 
davranışlarına yönelik çalışmaların işletmeler içinde yaygınlaştırılması gerektiği olağan bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Örgütler, Paternalist liderlik, Örgütsel Özdeşleşme 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to determine whether paternalistic leadership behaviors have a possible effect on 
organizational identification perception.  Within the scope of the research, an interactive model design was built since 
the research aims to determine whether paternalistic leadership behaviors and its sub-dimensions have an effect on the 
organizational identification perception and its dimensions. For this purpose, the relation and interaction between 
organizational identification perception and paternalistic leadership and its dimension was tried to be analyzed using 
correlation analysis and regression analysis.   

The study group is composed of 276 employees contacted out of 460 employees working in the tax office operating in 
Kahramanmaraş and Osmaniye provinces. "The paternalistic leadership scale of Aycan (2001), which consists of a 
total of 17 questions and aims to collect data and measure paternalistic leadership behaviors and "The Organizational 
Identification Scale" of Mael et al. (1992) were used. SPSS 21.0 data analysis program was used for the statistical 
analysis of the data collected. 

According to findings of the research, it was concluded that there is a positive relation between perceptions towards 
paternalistic leadership behaviors and organizational identification perception. It was also found out that paternalistic 
leadership behaviors and its subcomponents had a positive effect on organizational identification. Furthermore, it was 
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concluded that differences in the demographic characteristics of the research model would not cause any difference 
between perceptions towards paternalistic leadership behaviors and organizational identification perceptions.  

In general, it can be said that the increase in paternalistic leadership behaviors in an institution is likely to affect the 
organizational identification perceptions positively. Therefore, works on paternalistic leadership behaviors should be 
disseminated in businesses as a natural consequence. 

Key Words: Organizations, Paternalistic Leadership, Organizational Identification. 
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ÖZET 

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile 
özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler olarak tanımlanan coğrafi işaretler menşe adı ve  mahreç işareti olarak ikiye 
ayrılmıştır. Coğrafi işaretin amacı, coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi bir takım genel niteliklerine 
bağlı olarak yerel özelliklerden ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Örneğin leblebi için 
“Çorum leblebisi” ibaresi, halı için “Kars el halısı” ibaresi, kaymak için “Afyon kaymağı” ibaresi belirli bir kalitenin 
işareti olarak ortaya çıkmaktadır. Kullanım biçimi, tanımı ve ayırt edici özellikleri, üretim metodu ve/veya üretim 
alanında gerçekleşmesi zorunlu bulunan özelikler itibariyle ayırt edici özellikleri ortaya konularak tanımlanan coğrafi 
işaretler hem yöre, şehir veya ülkelerin kendilerine ait ürünleri sahiplenmesine, hem o ürün ile ilgili standartların 
belirlenmesine ve sonrasında denetimi ile sadece yetkili yerlerde yapılmasına/satılmasına imkan vermektedir. Coğrafi 
işaretler ile ilgili insanların farkındalığı arttıkça, coğrafi işaret sahibi yerlerin tercih edilirliği artacak ve bir rekabet 
avantajı olarak kullanma imkanı da doğacaktır. 

Coğrafi İşaretler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmektedir. Coğrafi işaret tescil başvurusu, coğrafi 
işarete konu olan ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili 
kamu kuruluşları tarafından yapılabilir. Coğrafi işaret tescili tek bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki 
şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayanların tümünün haklarını korur. Coğrafi işaretlerin bu özelliği, coğrafi 
işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından en temel farkını oluşturur. Çünkü coğrafi işaret yöresel, bölgesel ve ülkesel 
genelliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz. Diğer yandan coğrafi işaretlerin 
denetim mekanizmasının varlığı diğer sınai mülkiyet haklarından farkını oluşturur. 

Bu çalışmada Tokat ve ilçeleri örneğinde coğrafi işaret sahibi ürünler incelenerek, hem coğrafi işaretler konusunda 
farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak, hem de yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin coğrafi işaretleri 
tespit etme ve bunları alma konusundaki rolleri belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, sivil toplum örgütleri, Tokat 

ABSTRACT 

Geographical indications are defined as signs indicating a product identified with a locality, area, region or country of 
origin with a distinctive character, reputation or other characteristics; and divided into two as designation of origin and 
geographical indication. The purpose of the geographical indication is to ensure the protection of products that have 
reached a certain reputation due to local characteristics, depending on a number of general qualities such as the 
production of the product, the source of which is the subject of geographical sign. For example, "Çorum leblebisi" for 
roasted chickpea, "Kars hand carpet" for carpet, "Afyon kaymağı" for skimmings is a sign of a certain quality. The 
geographical signs defined by the way of use, definition and distinguishing features, production method and/or the 
obligatory properties in the field of production must be defined in order to have ownership of the products belonging 
to the region, city or country to own their products, determine the standards for the product and then supervising made 
/ sold only at authorized locations. As people's awareness of geographical signs increases, the preference of 
geographical signs will increase and it will be possible to use them as a competitive advantage. 

Geographical Signs are given by Turkish Patent and Trademark Office. Geographical sign application may be made 
by real or legal persons, consumer associations, public institutions related with subject and geographical area who are 
the producers of the product subject to geographical sign. It protects the rights of all those who produce and market 
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products conforming to the requirements of the registration certificate, not the rights of a single manufacturer with a 
geographical sign. This feature of geographical signs is the most fundamental difference of geographical signs from 
other industrial property rights. Because the geographical sign has a local, regional and national genuineness, the 
rights it gives can not be attributed to a certain person or some persons. On the other hand, the existence of an 
inspection mechanism of geographical signs distinguishes it from other industrial property rights. 

In this study, by examining the products with geographical signs in Tokat and its provinces, we will try to identify the 
role of local authorities and civil society organizations to determine and apply geographical signs and contribute to 
raising awareness about geographical signs. 

Key Words: Geographical signs, cvvil society organizations, Tokat 
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ABSTRACT  

There are many fungal diseases observed in pre and post-harvest in plants. Botrytis cinerea and Alternaria alternata are 
belong to these fungal diseases. For a long time fungicides are used to prevent these fungal diseases. Because 
fungicides have some negative effects on human and environmental health, cause resistance and give rise to the 
problem of residues in agricultural products, the use of environment-friendly biological preparations has gained 
importance. In this study; The effect of 3 different isolates (ET 4, ET 14 ve NT 1) of Trichoderma harzianum, and 9 
different isolates of Bacillus megaterium (TV 3D), Bacillus substilis (TV 6F, TV 17C, CP 1), Paenibacillus polymxa 
(TV 12E), Bacillus cereus (TV 85D), Pseudomonas fluorescens (AR 9), Pantoea agglomerans (RK 79) and 
Pseudomonas fluorescens Biotip F (MF 3) were tested against 3 different isolates (ET 59, ET 62 ve ET 63) of B. 
cinerea and 1 isolate of A. alternata (ET 61) by dual culture method in in vitro conditions. According to the results of 
the study; the most effective fungal isolate was ET 4 against B. cinerea (85.73%) and A. alternata (70.47%). The 
percentage inhibition rate of T. harzianum isolates against B. cinerea is determined to be higher compared with A. 
alternata in in vitro conditions. The antagonistic effect of bioagent bacteria has been shown at different levels, too. The 
most effective bacterial isolates were TV 6F (95.24%) for ET 59, TV 85D for ET 61 (64.29%), ET 62 (80.36%) 
and.ET 63 (71.43%). It will be planned to these quite promising bioagents bacteria and fungi and their formulations 
tested on fruits in storage conditions, too. 

Keywords: Biological control, Bioagent bacteria, Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Trichoderma harzianum. 
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ÖZET 

Açık havada gıda kurutma; tozlanması, kuruma süresinin uzun olması, ürün veriminin ve kalitesinin düşük olması ve 
her zaman yeterince güneş ışığına maruz kalamaması gibi dezavantajlarından dolayı sanayide tercih edilmeyen bir 
yöntemdir. Bu yüzden mikrodalga teknolojisi, gıda, meyve ve sebze de dahil olmak üzere çeşitli ürünlerin 
işlenmesinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Gıda ürünlerinin kurutulmasında mikrodalga kurutma, son birkaç yılda, 
proses verimliliğinin ve kurutulmuş ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesindeki yüksek potansiyele bağlı olarak alternatif 
bir kurutma yöntemi olarak daha fazla popülerlik kazanmıştır. Mikrodalga kurutma geleneksel sıcak hava 
kurumasından temel olarak farklıdır. Mikrodalgalar, elektromanyetik enerjinin bir şeklidir ve 300 MHz ile 300 GHz 
arasında bir frekansa sahiptir.  

Bu çalışmada, üç farklı güçte (350, 460 ve 600 W) 5 mm dilim kalınlığında patlıcanın kuruma zamanı, difüzyon 
katsayısı ve aktivasyon enerjisi belirlenmiştir. Kurutma işlemi %94 (y.b) ilk nemine sahip patlıcanın %7 (y.b) neme 
kadar düşürülmesiyle sona ermiştir. Efektif nem difüzyonu, kütle transfer işlemlerinin tasarlanması için gereklidir ve 
aktivasyon enerjisi, ürün içindeki nem hareketi için gerekli enerjiyi tarif eder. Difüzyon katsayısının belirlenmesinde 
moleküler difüzyonda Fick’s yasasının uygulandığı matematik model kullanılmıştır. Kurutma sonunda difüzyon 
katsayısı, aktivasyon enerjisi ve toplam enerji tüketimi hesaplandı. Difüzyon katsayıları 6,3 x 10-7 ile 1,689 x 10-6 m2 
/s arasında bulundu ve mikrodalga enerjinin artması ile artmıştır. Aktivasyon enerjisi de Arrhenius denklemine göre 
84,07 W/g olarak hesaplandı. Kurutma sonunda minimum enerji tüketimi 5 mm dilim kalınlıkta 600 W için 0,12 kWh 
olarak bulundu. Renk kalitesi açısından bakıldığında 350 W da kurutulan ürün çiğ değerine en yakın değerdedir. 
Deney sonuçlarından, mikrodalga kurutucuda oldukça yüksek kuruma hızlarına ulaşıldığı ve böylece kuruma 
sürelerinin klasik yöntemlere göre çok kısa sürelere indiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga kurutma, Difüzyon, Aktivasyon enerjisi, Patlıcan 

ABSTRACT 

Open air food drying is an undesirable method in the industry because of its disadvantages such as dusting, long 
drying time, low product yield and low quality, and not being exposed to sunlight at all times. The microwave 
technology is widely applied to treat various kinds of products including food, fruits and vegetables. In drying food 
products, microwave drying has gained much popularity as an alternative drying method in the last few years, due to 
high potential in improving process efficiency and quality of dried products. Microwave drying differs fundamentally 
from the conventional hot-air drying. Microwaves are a form of electromagnetic energy with frequencies that lie 
between 300 MHz and 300 GHz, generated by magnetrons under the combined force of an electric and a magnetic 
field perpendicular to each other. 

In this study, the effects of different microwave power levels (350 W, 460 W and 600 W) on effective diffusion 
coefficient, activation energy, drying time, color changing and energy consumption have been investigated on 
eggplant with 5mm. The knowledge of effective moisture diffusivity is necessary for designing the mass transfer 
processes and activation energy describes the relative ease of moisture migration within the product. Drying process 
was terminated by reducing to the final moisture 7% (w.b) from the initial moisture 94% (w.b). The effective moisture 
diffusivity was determined by using Fick’s second law. The diffusion coefficient, activation energy and total energy 
consumption at the end of the drying process were calculated considering the experimental results. The effective 
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moisture diffusivity values varied from 6,3 x 10-7 to 1,689 x 10-6 m2 /s and increased with increase in microwave 
power. The activation energy was calculated using an exponential expression based on Arrhenius equation and was 
found to be 84,07 W/g. At the end of the drying process, minimum energy consumption for 5 mm at 600 W power 
was calculated as 0,12 kWh. From the results of colour quality, the colour criteria nearest the those of eggplant slices 
occurred at 350 W. From the results of the experiments, it was found that very high drying rates were reached in the 
microwave dryer and thus the drying times were very short compared to the conventional methods.  

Key Words: Microwave drying, Diffusion, Activation energy, Eggplant
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ÖZET 

Kurutma son zamanlarda birkaç meyve ve sebzenin raf ömrünü arttırmak için kullanılmıştır. Ürünün içerdiği su 
miktarının azalması, ürün içindeki su aktivitesini ve kimyasal reaksiyonları ve ayrıca mikroorganizmaların gelişimini 
azaltır. Bu yüzden kurutma yapılır.Geleneksel kurutmaya alternatif kurutma olan mikrodalga kurutma, benzer koşullar 
altında geleneksel kurutma sistemlerinden daha avantajlıdır. Mikrodalga enerjisi yaş ürünü kurutmak için 
kullanıldığında, enerji ürüne nüfuz eder ve mikrodalga enerjisi ısıya dönüştürülür. 

Bu çalışmanın amacı zencefilin hijyenik kurallar çerçevesinde kaliteli ve ekonomik olarak kurutulmasını araştırarak, 
ürün kalitesini arttırıp, kuruma zamanını düşürmektir ve modellemesini yapmaktır. Mikrodalga kurutma geleneksel 
kurutmaya göre yüksek kuruma oranı ve kısa kuruma süresi gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bu çalışmada 2.45 Ghz ve 
350, 460 ve 600 W güçlerinde 3 mm kalınlığında laboratuar ölçekli bir mikrodalga fırınında ilk nem oranı 
93±0.5%(y.b) olan zencefilin kurutulması çalışılmıştır. Kurutma işlemi 7±0.3% (y.b) nem değerine ulaştığında 
sonlandırılmıştır. Denemelerde 30s periyotlarda ağırlık ölçümleri yapılıp üründeki nem kaybı yaş baza göre 
hesaplanmıştır. Genelde literatürde kullanılan bazı ince tabaka matematiksel modeller Midilli, Logarithmic, Two Term 
ve Page modeldir. Elde edilen verilerden yararlanılarak istatistiki değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun için farklı 
modellerin kuruma verilerine uygunluğu regresyon katsayısının (R2), ortalama hata kareleri karekökü (RMSE) ve ki-
kare (χ2) değerleri, deneysel verilerle modelden tahminlenen verilerin karşılaştırılması ile belirlenmiştir. Midilli 
modelinde korelasyon katsayıları sırasıyla 350 W için 0,982, 460 W için 0,987 ve 600 W için 0,998 olarak 
bulunmuştur. ki-kare değerleri 0,000160 ile 0,002625 arasında ve RMSE değerleri 0,012681 ile 0,051242 arasında 
bulunmuştur. Bu da, midilli modelinin kurutma işlemini açıklamak için en iyi model olduğunu göstermektedir. Bu 
modellerde belirtilen a, ao, b, a1, a2, k, k1, k2 ve n sabitleri de belirlenerek kurutma denklemi belirlenmiştir. Kurutma 
işlemi 10 dk ile 15 dk arasında gerçekleşmiştir. Enerji tüketimleri 0,10 ile 0,16 kWh arasında ölçülmüştür. Sonuçlara 
bakıldığında mikrodalga kurutmanın enerji ve zaman yönünden diğer kurutma sistemlerinden avantajlı olduğu 
belirtilmiştir. Ancak enerjinin yansımadan dolayı homojen dağılımı söz konusu olmadığından üründe bölgesel 
yanmalar olmuştur. Bu da kalite yönünden istenmeyen bir durumdur. Tüm kriterler dikkate alındığında en uygun 
kurutma gücü 350 W olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji tüketimi, Mikrodalga kurutma, Modelleme, Zencefil 

ABSTRACT 

Drying has recently been used to increase shelflife of several fruits and vegetables. Reducingof water content in the 
product reduces water activity and chemical reactions in the productand the development of 
microorganisms.Therefore, the drying process is done. Microwave drying, which is an alternative to conventional 
dryingis more advantageous than the convective system under similar conditions. When microwave energy is used to 
dry wet materials, microwave energy encounters the exposed product, penetrates it, and energy is converted into heat. 

The aim of this study is to increase the quality of the product and to reduce the drying time by investigating the quality 
and economical drying of the ginger and to model it. Microwave drying has several advantages over conventional hot 
air drying, such as high drying rate and short drying time. In this study, we studied to dry ginger with 93±0.5% (w.b) 
initial moisture content in a laboratory-scale microwave oven with a power of 350, 460 and 600 W (2.45 GHz) at a 
thickness of 3 mm. Drying was carried out until the final moisture content reaches to a level less than 7±0.3% (w.b.). 
Weights were measured at intervals of 30s and the moisture loss was calculated according to wet base. Some thin-
layer mathematical models commonly used in the literature are Page, Logarithmic, Two Term and Midilli. Statistical 
evaluations were made by using the obtained data. Selection of the best model was investigated by comparing the 
determination of coefficient (R2), reduced chi-square (χ2) and root mean square error (RMSE) between the 
experimental and predicted values.It was found that the coefficient of determination values of Page were higher than 
0.99254, and the corresponding reduced chi-square and the root mean square error values were lower than 
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0.000632219and 0.023854, respectively, indicating that the Page model is the best to describe drying curves of ginger 
among them. Drying equations were determined by determining the constants a, ao, b, a1, a2, k, k1, k2and n specified 
in these models. The drying process took between 10 minutes and 30 minutes. Energy consumption is calculated as 8 
kWh. The results show that microwave drying is advantageous over other drying systems in terms of energy and time. 
However, homogeneous distribution is not the issue since energy is reflected in different directions. That's why there 
were regional burns on ginger. This is also an unwanted for quality. When all criteria are taken into consideration, the 
optimum drying power is determined as 350 W. 

Key Words: Energy consumption, Microwave drying, Modeling, Ginger. 
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ÖZET 

Liderliği anlayabilmek için, lider, izleyiciler ve içinde bulunulan koşulları iyi anlamak gerekir. Bu çalışmanın 
konusunu oluşturan paternalist liderliğin izleyicileri tarafından benimsenmesi ve etkili olabilmesi de bu üç unsurun 
birbiriyle uyumlu olmasını gerektirir. Paternalist liderlik, otorite ve disiplini, babacan bir yaklaşımla yardımseverlik ve 
ahlâki dürüstlük ile birleştiren bir liderlik tarzı olarak tanımlanabilir (Farh ve Cheng, 2000:94; Yaman ve Turunç, 
2012:288). Başka bir tanımla paternalist liderlik, liderin astların iş ve özel hayatlarına bir ebeveyn gibi rehberlik ettiği, 
karşılığında ise sadakat ve hürmet beklediği hiyerarşik bir ilişki olarak düşünülebilir (Gelfand vd., 2007:493; Kurt, 
2013:324). Paternalist liderlik, batıda geliştirilmiş liderlik kuramlarının her kültüre uymaması nedeni ile emik 
yaklaşımlarla ortaya çıkmıştır. 1976’da Silin’in Tayvan’daki liderlik davranışları çerçevesinde yapılan incelemeler, 
1990’da Redding’in, 1997’de Westwood’un araştırmaları ile devam etmiş ve doğu kültürlerine özgü paternalist 
liderlik kavramı ortaya çıkmıştır (Cheng vd., 2004: 91). Bu liderlik türü ile en çok ilişkilendirilebilen kültür 
unsurlarından biri güç mesafesidir (Erben, 2004:347; Köksal, 2011:104; Dorfman vd., 1997’den aktaran Yaman ve 
Turunç, 2012: 287). Güç mesafesi, kişilerarası gücün ya da üst ve ast arasındaki etkide bulunma durumunun, ast 
tarafından nasıl algılandığına ilişkin bir ölçüttür (Hofstede, 2001’den aktaran Bolat, 2011:114). Güç mesafesi yüksek 
olan kültürlerde, statü önemlidir ve insanlar bulundukları pozisyona göre güç sahibidir. Güç mesafesi düşük olan 
kültürlerde ise; statü, güç mesafesi yüksek olan kültürlerdeki gibi önemli değildir ve güçlü insanlar kendilerini 
olduğundan daha güçsüz gösterirler (Mooij ve Hofstede, 2002:63). Buradan hareketle paternalist liderlik daha çok, güç 
mesafesi yüksek toplumlardaki çalışanlarca kabul görmekte ve istenmektedir (Farh ve Cheng, 2000:94; Pellegrini ve 
Scandura, 2006:265; Gelfand vd., 2007:493; Kurt, 2013:324). Liderlik türü açısından, içinde bulunulan bir koşul 
olarak kültür olgusu önemli olmakla birlikte, liderliğin anlaşılmasında liderin ve izleyicilerin kuşaksal özellikleri de 
büyük rol oynamaktadır. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer 
sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu (TDK, 2018), olarak tanımlanan 
kuşakların özellikleri, kuşaklar arasında yaşanan çatışmalar ve bunların sosyo ekonomik etkileri giderek yazında daha 
fazla ilgi görmektedir (Kupperschmidt, 2000:65; Hansen ve Leuty, 2012:34; Adıgüzel vd., 2014:165). Günümüz 
çalışma hayatında işletmeler, farklı kuşaklardan oluşan bir işgücü profiline sahiptir. Bu kapsamda bu profilin 
çoğunlukla, gelenekseller, orta kuşak, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı olarak karşımıza çıktığı söylenebilir. Buradaki 
herbir kuşak kendine has özellikleri, güdüleri, değer yargıları, algıları, tutumları ve davranışları ile ast-üst ilişkileri 
üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, güç mesafesi ve paternalist liderlik ilişkisini kuşaklar açısından değerlendirmektir. Bu kapsamda 
öncelikle paternalist liderlik, güç mesafesi ve kuşak kavramları ele alınmış, daha sonra paternalist liderlik ve güç 
mesafesi ilişkisi farklı kuşaklar açısından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Paternalist Liderlik, Güç Mesafesi, Kuşaklar. 
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ÖZET 

Çokuluslu işletmelerde, farklı kültürel özelliklere sahip çalışanların birbirlerini anlamaları ve etkin bir şekilde iletişim 
kurabilmeleri, dolayısıyla kültürel olarak uyum sağlamaları, işletme performansının ve çalışma hayatı kalitesinin 
artırılmasında önemli öncüllerden biridir (Lee ve Sukoco, 2010:964; Nunes vd. 2017:220). Alan yazında giderek artan 
bir önem kazanan (Kraimer vd., 2001:71-72; Shay ve Baack, 2006:287; Nunes vd., 2017:220) kültürel uyum, farklı 
kültürel özelliklere sahip çalışanların, diğer kültürel normlara uyum sağlaması ve onları içselleştirmesi olarak 
tanımlanmıştır (Gül ve Kolb, 2009:139). Bu kapsamda, çalışanların kültürel farklılıkları anlama ve yeni rol gereklerini 
bilmesi önemlidir (Nicholson, 1984:275). Bu noktada, çokuluslu işletmelerde kültürel uyumun kendiliğinden 
gerçekleşmesini beklemek örgütsel amaçlar açısından doğru değildir; bu sürecin de belirli adımlardan oluştuğu ve her 
bir adımın titizlikle yönetilmesi gerektiği açıktır. Bu süreçte dikkate alınabilecek tekniklerden biri de sosyodrama 
tekniğidir. Moreno (1953)’nun yazına kazandırdığı sosyodrama tekniği, yaratıcılık, sevgi ve empati yoluyla kültürel 
uyumsuzluklara ve çatışmalara karşı bir kontrol ve denge aracı olarak dünya çapında birçok farklı alanda 
kullanılabilen bir tekniktir (Browne, 2005:4). Başka bir deyişle, sosyodrama, farklı kültürel özelliklere sahip 
çalışanların tutum, davranış vb. özelliklerinin farklı olabileceği ve onlara saygı duyulması gerektiğini ve çatışmaların 
ortak paydada çözülebileceğinin farkına varmayı sağlayan bir tekniktir (Wiener, 1997:50; Kellerman, 1998:191).  

Bu çalışmanın amacı, özel bir eğitim türü olarak sosyodrama tekniğinin, çokuluslu işletmelerde kültürel uyumu 
sağlamada bir araç olarak nasıl kullanılacağı ve kültürel uyum sürecinin başarılı bir şekilde nasıl sürdürülebileceğinin 
bir model yardımıyla açıklanmasıdır. Çalışmada öncelikle çokuluslu işletmeler, kültürel uyum ve sosyodrama tekniği 
anlatılmıştır. Modelde sosyodrama tekniği ile kültürel uyum süreci aşamaları karşılıklı olarak ele alınmıştır. Başka bir 
deyişle modelde sosyodrama tekniğinin ısındırma, yöntemin uygulanması ve uygulamanın sona erdirilmesi aşamaları 
ile kültürel uyumun aşamaları olan temas, uyum sağlayamama, geçiş, özerklik ve uyum sağlama ilişkilendirilerek 
anlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çokuluslu İşletmeler, Kültürel Uyum, Sosyodrama Tekniği. 



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

104 
 

DÜNDEN BUGÜNE İÇ DENETİM ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM 

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme 

Dr. Öğr. Üyesi Türker ŞİMŞEK  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İktisat 

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme 

ÖZET 

Günümüz ekonomik koşullarında yaşanan değişim ve gelişimdeki artış, ekonomik faaliyetlerin daha karmaşık bir hal 
almasına sebep olmuştur. Karmaşık bir halde olan bu ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek ise gün geçtikçe çok daha 
zorlaşmaktadır. Zorlaşan ekonomik koşullar altında iş çevrelerinin denetime olan ihtiyacı sürekli bir şekilde artış 
göstermekte ve denetim toplumun yanı sıra iş çevrelerince de gereken önemini ve yerini alan bir konu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Diğer taraftan organizasyon içerisinde oluşturulan ve ona hizmet etmek adına faaliyetlerini inceleyen ve 
değerlendiren bağımsız bir değerleme fonksiyonu olan denetim türlerinden iç denetimin önemi tüm dünyada giderek 
artmaktadır. İç denetçilerin uluslararası mesleki organizasyonu olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’ne  (IIA) göre 
iç denetim, “bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir 
güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetiminin, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin 
etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır.” Geçmiş yıllarda muhasebe ile alakalı sorunlara odaklanarak 
faaliyetlerini gerçekleştiren iç denetimin faaliyet alanı zaman içerisinde genişleyerek son yıllarda iç denetim 
faaliyetlerinin organizasyona somut bir şekilde değer kattığı bir dönem içerisine girilmiştir. Bu çalışmanın amacı iç 
denetimin geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişimlerin ve kendisinden beklenilen faydaların ortaya konmasıdır. 
Bu çalışmada ilk olarak iç denetim kavramı üzerinde durulmuştur. Daha sonra uluslararası iç denetim standartları 
açıklanarak; amaçları ve faydaları aktarılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise iç denetimin yıllar içerisinde değişen rolü 
anlatılarak dünden bugüne iç denetim anlayışında yaşanan değişikliklere yer verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Denetim, İç Denetim, Uluslararası İç Denetim Standartları   
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ÖZET 

Bu bildiride Tokat ili Küçük Sanayi Sitesi’nde AB ve Sanayi Bakanlığı desteği ile kurulup faaliyete geçen bir Ortak 
Kullanım Tesisine ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin ilk defa kurulması ve uygulanmasına yönelik 
deneyimler paylaşılmaktadır. Herhangi bir işletmeye göre daha özel sayılabilecek bir yapıda olması ve tesisin faaliyete 
başlaması üzerinden de henüz 1 yıl geçmiş olması konuyu özgün kılmaktadır. 

Tesis metal işleme, mobilya ve otomekanik-test olmak üzere 3 ayrı atölyeden oluşmaktadır. Organizasyon şemasında 
en tepede bir direktör bulunmaktadır. Direktöre bağlı üretim müdürü, müşteri ilişkileri uzmanı, mobilya tasarım 
uzmanı, İK ve KYS uzmanı, teknik danışman ve yönetici asistanı bulunmaktadır. Her atölyede bir takım lideri üretim 
müdürüne bağlıdır. Takım liderlerinin altında ise atölyelerde çalışan teknisyen ve elemanlar bulunmaktadır. Tesisin bir 
diğer özelliği ise imalat yapılmamasıdır. Tesis kendisi bir şeyler üretip satmamakta, sadece il ve bölgedeki küçük 
sanayicilere hizmet vermektedir. Mobilya veya metal atölyesinden hizmet almak isteyen küçük sanayiciler kendi 
malzemelerini getirmekte, gerekiyorsa tasarım/çizim yaptırmakta ve parçaları işleme hizmeti almaktadırlar. Küçük 
sanayici açısından tesisin faydası, yeni bir makine yatırımı yapmalarına gerek kalmadan malzemelerini işlem 
görmesini sağlayabilmeleridir. 

Tesisin kurulması üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, aktif bir şekilde faaliyete başlamasının üzerinden 6 ay 
geçmemiştir. AB-Sanayi Bakanlığı Proje süresinin bitmesine ise 6 aylık bir süresi kalmıştır. Tesisin yeni kurulmasının 
belgelendirme anlamında hem avantajı hem de dezavantajı yaşanmaktadır. Tesis de yeni faaliyete geçtiği için oturmuş 
bir kültürü bulunmamakta, bu yüzden çalışanların kalite yönetim sistemi ile ilgili uygulamalara karşı direnci asgari 
düzeydedir. İş tanımları, makine kullanım talimatları gibi hemen hemen her şeyi sıfırdan yapmak gerekmesi de 
dezavantajlı yanlardan birisidir. 

Kalite Yönetim Sistemi doküman hiyerarşisi, Yönetim El Kitabı, Yönetim Politikası, Hedefler, Yönergeler, Süreç 
Şemaları, Görev Tanımları, Çalışma Talimatları, Bakım Talimatları, Planlar, İş Emirleri, Listeler, Formlar ve diğer 
kayıtlar şeklinde oluşturulmuştur. Dokümanlar standart bir formatta hazırlanmış, amaç, kapsam, sorumluluklar ve 
tanımlar ifade edilmiş, uygulamanın nasıl olacağı açıklanmış ve revizyon ile dağıtım bilgileri verilmiştir. Oluşturulan 
tüm dokümanların numaraları, yayın tarihleri ve revizyon bilgileri üst kısımda verilmiş, asıl dokümanlar KYS’de bir 
klasörde muhafaza edilirken, dağıtım bilgisinde yer alan ilgililere birer kontrollü kopyası imza karşılığında verilmiştir. 
Bir iç denetim ekibi oluşturularak iç denetim eğitimi verilmiştir. 

Kalite Yönetim Sisteminin kurulma aşaması halen devam etmekte olup iç denetim ve sonrasında dış denetimle birlikte 
belgelendirme süreci başlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ISO 9001:2015, Kalite Yönetim Sistemi, KYS 

ABSTRACT 

In this proceeding, the experiences of establishing and implementing ISO 9001: 2015 Quality Management System for 
the first time in Tokat province  small industry site with a common use facility (CUF) established with the support of 
the Ministry of Industry are shared. It is unique in that it is a structure that can be considered more specific than any 
business and that the facility has already passed 1 year since the start of the activity. 

The plant consists of three separate workshops, metalworking, furniture and automotive-test. At the top of the 
organization chart is a director. There are direct production manager, customer relations specialist, furniture design 
specialist, HR and QMS specialist, technical consultant and administrative assistant. Every workshop depends on a 
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team leader. Beneath the team leaders are the technicians and staff working at the workshops. Another feature of the 
plant is the lack of manufacturing. The facility itself does not produce or sell anything but serves only small 
industrialists in provinces and regions. Small industrialists who want to get services from furniture or metal workshop 
bring their own materials, make design/drawing if necessary and take parts processing service. In terms of small 
industrialists, the benefit of the plant is that they can ensure that their materials are processed without having to invest 
in a new machine. 

Although it has been over a year since the plant was established, it has not been actively over six months since the 
start of the activity. The EU-Ministry of Industry has a 6-month time limit for the completion of the project. The new 
installation of the plant has both advantages and disadvantages in terms of documentation. There is no established 
culture for the facility because of the new activity, so resistance to the employees' quality management system is 
minimal. It is one of the disadvantages to do almost everything from scratch, such as job descriptions, machine 
operating instructions. 

The Quality Management System is structured as a document hierarchy, Management Manual, Management Policy, 
Goals, Guidelines, Process Schedules, Job Descriptions, Operating Instructions, Maintenance Instructions, Plans, 
Work Orders, Lists, Forms and other records. The documents were prepared in a standard format, describing the 
purpose, scope, responsibilities and definitions, explaining how to implement and giving revision and distribution 
information. The number of all created documents, publication dates and revision information are given at the top, and 
when the original documents are kept in a folder in the QMS, the related information in the distribution information 
has been given for the controlled copy signature. An internal audit team was formed and internal audit training was 
provided. 

Key Words: ISO 9001: 2015, Quality Management System, QMS 
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ÖZET 

Servet-i Fünûn edebiyatının şöhretli yazar, şair ve gazetecilerinden Süleyman Nazif (1869-1927), II. Meşrutiyet 
döneminin de önde gelen şahsiyetleri arasında yer alır. Şair, bu edebî ekolün içinde yer alsa da söz konusu edebiyat 
çevresinin ferdîliğinden uzak, toplumcu bir duruş sergiler. Mütareke yıllarında vatanın dertlerine çare bulma, yok 
oluşa sürüklenen ülkesini ayakta tutmak için eserleriyle millî bir uyanış sağlama gayretindedir. 9 Şubat 1919 tarihli 
Hâdisât gazetesinde yayımladığı “Kara Bir Gün” başlıklı yazısı ve 1920'de düzenlenen bir anma toplantısındaki 
konuşması nedeniyle İstanbul'u işgal eden İngilizler tarafından tutuklanarak Malta’ya gönderilir. 1920'de Osmanlı 
Devleti'ni parçalamaya dönük önceden hazırlanmış proje kapsamında Süleyman Nazif'ten başka Malta’ya sürgün 
edilenler arasında subay, devlet adamı, şair ve yazarlardan oluşan 144 Türk aydını yer alır. İttihatçı siyasi yapıyla 
ilişkili görüldükleri için tutuklanan bu fikir ve siyaset adamları içinde Türk edebiyatında yazar ve şair olarak tanınan 
Ziya Gökalp, Hüseyin Cahit Yalçın, Aka Gündüz, Celâl Nuri İleri ve Ahmet Emin Yalman gibi ünlü şahsiyetler de 
vardır. Süleyman Nazif, 20 ay sürgün hayatını yaşadığı bu adada millî ve vatanî konulara, sürgün ve gurbet 
psikolojisine geniş yer veren yazılar kaleme alır. Bunlardan bazıları, Malta Geceleri adlı şiir kitabında toplanır. 

Bu çalışmanın amacı, millî mücadele yıllarında yaşanan Malta sürgünlerinin tarihsel arka planı içinde Süleyman 
Nazif'in siyasi ve edebî konumunu belirlemek; eserlerini tarayarak ülkenin işgal altındaki durumu ile ilgili öfke ve 
isyanını, çözümü gösteren siyasi düşüncelerini ve onu vatanından ayıran sürgün mekânı yabancı iklimin ruh dünyası 
üzerindeki etkilerini tespit etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Nazif, Malta Sürgünleri,  Malta Geceleri 

ABSTRACT 

Süleyman Nazif (1869-1927) who is a renowned writer, poet and journalist of Servet-i 

Fünun Literature, is also one of the prominent figures in II Meşrutiyet Period.The poet has a socialist understanding by 
avoiding from individuality of the literature periphery, although he takes part in this literary  movement.In the years of 
truce, he aims to provide a national awareness with his works in order to remedy his homeland  troubles and  support 
his country that has been destroyed.He is arrested and sent to Malta by the English who has occupied İstanbul due to 
his article titled “Kara Bir Gün” in Hadisat Journal (9 February 1919) and his speech at a commemorate 
ceremony held in 1920. There are also 144 Turkish intellectuals consisted of officers ,poets and writers amongst those 
exiled to Malta,other than Süleyman Nazif in the scope of pre-prepared project intended to destroy Ottoman 
Empire.And also there are prominent figures known in Turkish literature such as Ziya Gökalp, Hüseyin Cahit Yalçın, 
Aka Gündüz, Celâl Nuri İleri ve Ahmet Emin Yalman amongst intellectuals and politicians arrested as they are 
supposed to associated with Committee of Union and Progress. Süleyman Nazif has written many articles about the 
national and homeland issues and has dealt with the psychology of exile and homesickness in this island where he has 
lived in exile for twenty months.Some of those take part in a  poetry  book named “Malta Geceleri”. 

The aim of this work is to determine the literary and the political position of Süleyman Nazif  in the historical 
background of Malta exiles lived in the national struggle years, to identify his anger and rebellion against the 
occupation of the country by scanning his works and determine his political thoughts purposing solutions,also to show 
the influence on his psychology of the exile place. 

Key Words: Süleyman Nazif, Malta Exiles, Malta Nights. 
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BİST’TE ULAŞIM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN AHP VE TOPSİS 
YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ VE 

GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırma Görevlisi Hatice Can ÖZİÇ  
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

Doktor Öğretim Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ  
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Doktor Öğretim Üyesi Umut EVLİMOĞLU  
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 

Doktor Öğretim Üyesi Durmuş SEZER  
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

ÖZET 

Rekabetin yoğun olduğu günümüz şartlarında işletmeler kendi durumunu görebilmek, rakipleriyle olan mücadelesinin 
ne düzeyde olduğunu kavrayabilmek için finansal performans ölçümü ve analizine önem vermektedirler. İşletmeler 
sektördeki yerinin ve rekabet gücünü tespit etmek için finansal performans analizlerinde çok kriterli karar verme 
yöntemleri kullanmaktadırlar. Benzer şekilde yatırımcılar da yatırım kararlarını verirlerken temel analiz yönteminde 
yer alan şirketlerin çeşitli finansal rasyolarına bakmaktadırlar. Bu anlamda, finansal oranlar sektördeki hangi şirketin 
ön plana çıktığını ve hangi şirkete yatırım yapılacağı belirlenirken çok önemli bir role sahip olmaktadırlar. Finansal 
oranların değerlendirilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.   

AHP çok kriterli karar verme yöntemidir. AHP karar vericilerin karmaşık problemleri, kriterleri alt kriterler ve 
alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellemeye olanak vermektedir. AHP'nin en önemli 
özelliği karar vericinin hem objektif hem de sübjektif olarak karar sürecine dahil olabilmesidir. Bu çalışmada, AHP 
yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem derecesinin belirlenmesi için, TOPSIS yöntemi ise şirketlerin sıralanması 
için kullanılmıştır. Bu metot, belirlilik veya belirsizlik altında çok sayıda alternatif arasından seçim yaparken, çok 
sayıda karar vericinin bulunduğu, çok kriterli karar verme durumunda kullanılmaktadır. TOPSIS uygulamasında 
kriterler ve alternatifler sabit tutularak çözüm işlemi bu yöntemle ele alınmıştır. TOPSİS uygulama adımları Excel’de 
formülize edilerek çözümlenmiştir. AHP hiyerarşisinde ele alınan yapı bu yönteme karar matrisi şeklinde 
uyarlanmıştır. Kriter ve alt kriterlerin önem dereceleri AHP’de belirlenen önem derecelerini göstermektedir. 

Bu çalışmada, BİST’te işlem gören ve ulaşım alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının 
belirlenerek, sektör içerisinde sıralamasının yapılması hedeflenmiştir. Finansal oranlar kullanılarak yapılan 
değerlendirmede ilk olarak AHP yöntemi ile oranların ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra TOPSIS yöntemi 
kullanılarak işletmelerin finansal performansları tek bir puana çevrilmiştir. Bu analizlerin sonucunda sektörde bulunan 
işletmelerin finansal performansları dikkate alınarak sıralanmış ve bu şirketlerin yıllar itibariyle borsadaki getirileri ile 
bir karşılaştırma yapılmıştır. Böylece şirketlerin finansal performanslarının borsa getirilerine yansıyıp yansımadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans Analizi, AHP-TOPSİS,  BİST Ulaşım Sektörü. 
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İTİBARİ PARANIN KULLANIMDAN KALDIRILMASINA YÖNELİK: TEORİK BİR YAKLAŞIM 
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ÖZET 

Birçok ekonomiste göre ekonomik devrimlerin başlangıcı ve en önemlilerinden biri paranın icadıdır. Para kavramı ve 
para olarak kullanılan nesneler geçmişten günümüze kadar olan süreçte zamanla değişikliğe uğramıştır ve bu süreç 
hala devam etmektedir. Başlangıçta deniz kabukları, kurutulmuş balık, keçi boynuzu ve kırmızı papağan tüyü gibi 
nesneler para olarak kullanılırken daha sonraları altın, gümüş gibi madenler kullanılmıştır. Sıralanan bu nesnelerin 
taşıma, kullanım zorluğu gibi sebepler altın, gümüş sertifikalarının ve banknotların para olarak kullanımına yol 
açmıştır. Daha sonra her ülke kendi merkez bankasını kurarak kendi para birimini çıkarmıştır. Bu para birimlerinin 
zamanla altın veya gümüş karşılıklarının ortadan kalkması itibari para kavramını ortaya çıkarmıştır. İtibari para: 
hükümet kararına göre çıkartılan dolayısıyla ödeme aracı olarak değerini yasalardan alan, altın, gümüş vs. karşılığı 
olmayan, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kağıdı veya kağıt para şeklinde tanımlanabilir. İtibari paranın 
değeri temel anlamda çıkaran ülkenin ekonomik ve siyasi gücü ve teknolojik seviyesine bağlıdır. Gelecekte itibari 
paraların da ortadan kalkması; dijital para birimi çalışmaları, kripto para birimleri, bunların geleceği ile ilgili yeni 
tartışmalar söz konusudur.  

Eğer dijital para çalışmaları başarılı olursa merkez bankalarının itibari paradan vazgeçerek dijital bir para birimi 
yaratmaları mümkün olur mu? Bu çalışmada; bu sorudan yola çıkarak, dijital para biriminin paranın klasik ve modern 
fonksiyonlarını yerine getirip getiremeyeceği ve dijital para biriminin, paranın taşıması gereken özellikleri taşıyıp 
taşımadıkları tartışılmıştır. Mevcut dijital para birimleri ile ilgili olarak geleceğe yönelik senaryolar üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca, kağıt paranın kademeli bir şekilde tamamen kullanımdan kaldırılması ve dijital paraya geçişin 
faydaları ve maliyetleri araştırılmıştır. İtibari paradan dijital paraya geçişin belirli koşullar altında gerçekleşeceği 
varsayılmıştır. Bu varsayımlardan biri paranın fiziki olarak elle tutulamayacak olması ve kimlik kartı olarak 
oluşturulacak kartlara tanımlı bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda para çıkarma yetkisi yine sadece 
Merkez Bankalarında olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İtibari Para, Dijital para, Parasal Dönüşüm. 
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PİRİT ATIK KÜLLERİNİN MİKRODALGA ERGİYİK SALT KAVURMA İLE ÇÖZELTİLMESİ 

EVALUATION OF PYRITE TAILINGS ASH FOR METAL LEACHİNG BY MOLTEN SALT 
MICROWAVE ROASTING 

Dr. Yıldırım TOSUN 
Şırnak Üniversitesi, Mühendislik, Maden Mühendisliği 

ÖZET 

Ergani Elazığ ve Şirvan Siirt piritli bakır cevherleri konsantratörde işlenerek flotasyon selüllerinden pirit konsantresi 
süpürülerek ve atık ürün alınmaktadır. Genellikle Ergani Konsantratöründe 1,700 bin ton atık pirit konsantre ürün 
sülfürik asit üretimine gönderilmektedir. Ayrı tesislerde yaklaşık 350 bin ton pirit atık Siirt Şirvan da 
değerlendirilmeden atılmaktadır. Bu atık ürünler içerikleri bakımımdan hem bakırca hem de diğer Cu, Zn, Co gibi 
metal içerikleri açısından değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada atık pirit numuneleri mikrodalga 
kavurmaya tabi tutularak sülfürik asit, hipo klorür, ve hidroklorik asitlerde çözeltilmiştir. Seyreltik asit çözeltileri ile 
optimum sürede liç edilmişlerdir. Elde edilen sonuçlar kobalt, bakır, çinko ve nikelin kavurma işleminde süreye bağlı 
olarak kazanımının geliştiği belirlenmiştir. Bakır ve Çinko da % 55-64 verimlere ulaşılmıştır. Bunun nedeninin demir 
içeriği olduğu ve düşük kısmi kavurmanın avantajlı bir kazanım sağladığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ergiyik tuz çözeltmesi, pirit atık külü, mikrodalga kavurma , ergiyik çözeltmesi. 

ABSTRACT 

In Ergani Elazığ and Siirt Şirvan copper pyrite ore concentrators, pyrite is received as pyrite concentrate from 
concentrating copper by flotation swept and waste products. Ergani Concentrator produce the pyrite concentrate 
byproduct about 350 thousand tons  for sulfuric acid production and about 1,700 thousand tons of pyrite waste sent to 
dispose, Siirt Şirvan copper pyrite is not also evaluated. These pyrite waste products both should be evaluated by the 
copper content and the other metals such as, Cu, Zn, Co , must be evaluated in terms of high valuable metal contents. 
In this study, samples are subjected to microwave pyrite waste roasting and subsequently leached in sulfuric acid, 
hypo chloride, and hydrochloric acid. The samples were leached with aqueaus acid solutions at optimum time. The 
obtained results showed the improved recoveries for cobalt, copper, zinc and nikel, in the advancing time of 
microwave roasting. Copper and cobalt have been achieved in 55-73% yield. The reason for this is that the iron 
content of waste and low partial conventional roasting provide an advantageous gain. 

Key Words: Molten salt leaching, pyrite ash, microwave roasting, molten leaching. 
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SAMAN, ORMAN ATIK AĞAÇ, TARIM ATIKLARI VE ASFALTİT ŞLAMI İLE KO-BİYOGAZ 
ÜRETİMİ 

CO- BIOGAS PRODUCTION FROM AGRICULTURAL BIOWASTE, STRAW, WOOD WASTE 
AND ASPHALTİTE SLİME 

Dr. Yıldırım TOSUN 
Şırnak Üniversitesi, Mühendislik, Maden Mühendisliği 

ÖZET 

Linyit tüketim bugün artan enerji ihtiyaçlarına paralel olarak artmaktadır. Bizim yüksek-düşük termal değerli linyit 
rezervlerinin tüketim ve üretim miktarları açısından sınırlıdır. Ekonomik teknolojisine bağlı kömür kaynaklı ürünlerin 
gerekli gelişmiş teknolojik gelişmelerin üretilmesini sağlar. Çevresel normlar kömür piroliz veya gazlaştırma tesisi ile 
uyum bugünün modern teknoloji ile gerekli sıvı ve gaz yakıtların üretimine olanak tanır. Bununla birlikte, yöntem, 
hammadde ve ham madde tipine uyarlanması kimyasal özellikleri çeşitli gerektirir. Bu çalışmada yüksek kükürtlü 
asfaltit şlamının değerlendirilebilirliği  incelenmiştir. Ancak, teknolojiler selülozik atıkları da % 15-30 olarak belirli 
katkı oranlarında linyit ve asfaltit şlamı ile birlikte işlenebilmiştir. Asfaltit şlamı, orman biyokütle karışımının pirolizi 
incelenmiştir. Bu amaçla, en temiz e piroliz ürün üretiminde ülkelerin ihtiyaç duyduğu karbon siyahı reaktör ve kurum 
siyah sağlanabilmiştir. Bu nedenle, Şırnak asfaltit ve Türk linyit, sıvı ve gaz yakıtların üretimi ile piroliz yöntemi daha 
temiz yakıtlar Güney-Doğu Anadolu Bölgesinin gelişmesini sağlayacak ve ayrıca endüstriyel gelişme ve çeşitlenmeyi 
artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ko-biyogaz ürertimi, odun atık, saman, tarımsal atıklar, piroliz,  

ABSTRACT 

Lignite consumption of our natural resources in energy production is increasing today. In terms of consumption and 
production quantities of our high-low thermal valuable lignite reserves are limited. Depending on the economic 
technology enables the production of advanced technological developments needed coal derived products. Compliance 
with environmental norms coal pyrolysis or gasification facility allows the production of liquid and gaseous fuels 
needed with today's modern technology. However, the method requires a variety of raw materials and chemical 
qualities of adaptation to the type of raw material. This study examined the evaluability of our high-sulfur lignite. 
However, technologies are examined based on lignite and lignite based on raw materials as well as the contribution of 
forest biomass and biogas plants waste cellulosic waste can be processed together with our lignite in the contribution 
rate as 15-30%. Basically, better quality lignite oil production, high value-added light oil, to produce black carbon 
products have been identified as key objectives. Therefore, further cleaning of Şırnak asphaltite and Turkish lignite, 
clean product of pyrolysis with the production of liquid fuels will enable the development of South-East Anatolia and 
will also further enhance industrial development and diversification and supply of industrial energy fuel. 

Key Words: Co-biogas production, wood waste, straw, agricultural wastes, pyrolysis. 
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TÜRK LİNYİT VE ŞIRNAK ASFALTİTİNİN MODİFİYE SANTRİFÜJDE SEPERATÖRDE 
MİKRO SEÇİCİ KOAGÜLASYON İLE YIKANMASI 

WASHİNG OF TURKİSH LİGNİTE SLİME AND ŞIRNAK ASPHALTİTE BY MİCRO 
SELECTİVE COAGULATİON İN MODİFİED CENTRİFUGE SETTLİNG SEPERATOR 

Dr. Yıldırım TOSUN 
Şırnak Üniversitesi, Mühendislik, Maden Mühendisliği 

ÖZET 

Tunçbilek, Bolu Mengen, Kütahya Gediz linyiti, Sirnak asfaltitinin temiz kömür ürünleri, kolon formundkia modifiye 
santrifüjlü çökelticilerde orta ürünler ve şist atık ürünlerinden ayrılmıştır. Optimum yıkama ünitesi ve en gelişmiş 
temiz ürün için modifiye çökeltici tasarımı araştırılmıştır. Gelişmiş tasarımla, kükürt gidermede ihtiyaç duyduğu en 
temiz ürün üretilerek en kaliteli linyit elde edilebilmektedir. Bu yöntem Humphrey spiralleri takiben orta ürünler ve 
pirit atımı için yüksek ürün veriminlerinde başarılı olabilmektedir. Şırnak asfaltitin 100 mikron altında ince boyutda 
olan fraksiyonu için yanma verimleri sırasıyla ve son temizlik aşaması sonunda % 73 ve% 60'ın üzerinde,kül ise % 23' 
kül ve% 22'lik kül değerinde olmuştur. Üçüncü temizleme aşamalarındaki kömür örneklerinin kükürt giderme işlemi, 
Şırnak asfaltit incelemesi için% 59,5, selektif koagülasyon testlerinin kontrol testlerinde ise kükürt giderme oranı% 
43,6 olarak bulunmuştur. Testler ve ileri işlemedeki performansları, yerleşimci için modifikasyon sağlayabilir ve 
ayrıca linyit tipine bağlı olarak geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: modifiye çökeltme, koagülasyon, kömür yıkama, santirfüj  

ABSTRACT 

Clean coal products of Tunçbilek, Bolu Mengen, Kütahya Gediz lignite, Sirnak asphaltite were received as mid-
products and shale settlements in modified centrifuge settler in the column form. The modified settler design for the 
optimum washing unit and the most advanced clean product was investigated. With the advanced design, the best 
quality lignite is obtained by producing the cleanest product that the country needs as desulfurization. The coal types 
can change the method of coagulation cleaning of the coal and asphaltite in the local area of Şırnak. The country side 
may use much simple methods using water settling and during settling coagulation of asphaltite fines as clean 
desulfurized products. This method could be successful in high product yield for mid products and pyrite rejection 
following Humphrey spirals. The combustion yields for Şırnak asphaltite fine under 100 micron was over 73% and 
60% with 23% ash and 22% ash contents in the first and last cleaning stage end, respectively.  The coal samples 
desulfurization at third cleaning stages was reached 59,5% for Şırnak asphaltite fine while the desulfurization rate 
values was 43,6% in control tests of selective coagulation tests. Tests and their performance in advanced processing 
could provide the modification for settler and it also needs to be developed depending on type of lignite. 

Key Words: modified settling, coagulation, washing coal, centrifuge. 



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

113 
 

GYPSUM AND PLANT DİVERSİTY 
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Prof.Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU 
Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering 

ABSTRACT 

Floristic studies considering soil structure, particularly pure floristic studies in gypsum, are very rare. The restriction 
of vascular plant species in soil which is high in gypsum was first reported by Johnston (1941) from the Chihuahuan 
Desert of northern Mexico, and has since been observed in many arid and semi-arid regions of the world. However, 
the features of the gypsum habitat which provide the selective force for the evolution of gypsophile endemics have not 
been clearly identified. 

Gypsum areas occupy 0.5% of Turkey and the largest fraction of gypsum occurs within Sivas province. A total of 122 
taxa are found to be endemic for Turkey and the ratio of endemism is 35.8% in Sivas. The proportion of endemism in 
the area is higher than the average estimated for Turkey (34.4%). The reason for this is assumed to be gypsum 
habitats.  

Identification of the specimens revealed presence of 340 taxa belonging to 164 genera in 45 families. The scattering 
ratios of the taxa for the phytogeographic regions are as follows: 

Irano-Turanian elements 173 (50.2%), Euro-Siberian elements 9 (2.8%), Mediterranean 

elements 14 (4.3%), Widespread and unknown scatteries 144 (42.7%). 

The largest 10 families according to taxon numbers are as follows: Asteraceae 61, Fabaceae 39, Lamiaceae 38, 
Liliaceae 25, Brassicaceae 24, Caryophyllaceae 21, Apiaceae 16, Boraginaceae 16, Poaceae 10,and Scrophulariaceae 
10. 

Key Words: Gypsum, Endemic, Sivas. 
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ÖZET  

Bir şirketin günümüz rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesi ve yenilikçi ürünler ortaya kolayabilmesi için 
çalışanlarını firma amaçlarına uygun olarak yetiştirebilmesi zorunludur. Her amaç için hazır kaynak bulmanın zorluğu 
ve maliyeti göz önüne alındığında yazılım sektörü gibi çok hızlı değişim yaşanan sektörler için bu durum çok daha 
önemlidir. Bu çalışmada Detaysoft Ar-Ge merkezi bünyesinde düzenli olarak uygulanan hizmet-içi eğitim planlarının 
oluşturulmasında kullanılan anket çalışmaları sunulmuştur. Elde edilen anket sonuçları doğrultusunda ar-ge merkezi 
çalışanlarının gelişim ve özel alan eğitimleri planlanmıştır. Uygulanan anket çalışmalarında kullanılan soruların 
oluşturulmasında ve ihtiyaçların belirlenmesinde Stack Overflow Geliştirici Anketi’nden yararlanışmıştır. Uygulanan 
anket sonucunda ortaya çıkan sonuçlar Stack Overflow Geliştirici Anketi sonuçları ile karşılaştırılarak şirketin mevcut 
teknolojik düzeyi ile küresel ölçekteki sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan 
hizmet-içi eğitim yaklaşımları belirlenmiş ve bir sonraki eğitim planları bu doğrultuda oluşturulmuştur. Bu noktada, 
en dikkat çekici sonuçlardan bazıları şöyledir: Yazılım geliştiriciler, kodlamayı öğrenmek için %65’i çevrimiçi 
kursları, %50’si ise kitap satın almayı önermişlerdir. Benzer şekilde geliştiricilere, formal eğitimleri dışında aldıkları 
eğitimler sorulduğunda, %90’ını kendi kendini yetiştirdiğini, %46’sı iş başında ve %44’ü ise çevrimiçi eğitimlerle 
cevaplarını vermişlerdir. Yazılım geliştiricilere, kendilerini nasıl geliştirdikleri sorusu yöneltilmiş ve %82’si resmi 
dokümanlardan, %56’sı ise ticari kitaplardan şeklinde cevaplar alınmıştır. Bu veriler ışığında; özellikle teknoloji 
odaklı firmaların hizmet-içi eğitim ve personel nitelik gelişimi noktasında insan kaynakları departmanlarının 
bütçelerini yeniden ele almaları ve buna uygun planlamalar yapmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
firmaların çevrimiçi eğitim, topluluklara ve kodlama kamplarına katılım, kitap satın alımı gibi yeni nesil bütçe 
kalemleri belirlemesinin gerekliliği ortaya konulmuştur. Böylece firmalar tarafından sağlanan hizmet-içi eğitim 
faaliyetlerinin verimliliği ve geçerliliği sağlanarak nitelik gelişimi ve personel motivasyonunun en üst düzeye 
çıkarılması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yazılım geliştirme, insan kaynakları, hizmet-içi eğitim 

ABSTRACT 

In order for a company to adapt to today's competitive conditions and to perform innovative products, it is essential 
that its employees are cultivated to appropriate of their company's objectives. This is even more important for sectors 
that are experiencing very rapid changes, such as the software industry, given the difficulty and cost of finding 
suitable resources for every purpose. In this study, survey studies were presented in the formation of in-service 
training schedule which are regularly applied within the Detaysoft R&D center. Depending on the research results, 
personal development and special ability trainings of the employees in the R&D center were planned. The 
questionnaire was make used of the Stack Overflow Developer Survey to generate questions and identify scopes. The 
survey results were cross checked with the results of the Stack Overflow Developer Survey to compare our company's 
current technological level with the global results. The approaches of in-service training required with according to the 
results obtained were determined and the next training plans were formed in this direction. At this point, some of the 
most conspicuous conclusions are: Software developers were recommended to purchase 65% online courses and 50% 
books to learn coding. Similarly, when asked about the training they received outside the formal training, 90% say 
they are partially self-taught, 46% say they’ve received on-the-job training, and 44% say they’ve taken an online 
course. Software developers were asked how they level up their skills, and were answered 82% from official 
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documents and 56% from books. In the light of this information; especially technology based companies need to 
reconsider and suitably plans the budgets of human resources departments at the point of in-service training and 
personnel quality improvement. In particular, it has been emphasized that companies need to set new generation 
budget items such as online courses, take books, joining online communities and bootcamps, etc. Thus, it is aimed to 
increase the quality development and personnel motivation to the highest level by ensuring the efficiency and validity 
of the in-service training activities provided by the companies. 

Key Words: Software development, Human resources, In-service training. 
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PELET FORMUNDAKİ BAZI BİYOKÜTLE YAKITLARININ DOĞRUDAN YAKMA VE 
GAZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE KULLANIMI 

THE USE OF SOME BIOFUELS IN THE PELLET FORM FOR DIRECT BURNING AND 
GASIFICATION PROCESSES 

Öğr. Gör. Dr. Merdin DANIŞMAZ  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arsin MYO Elektrik ve Enerji 

ÖZET  

Biyokütle peletleri genellikle ısıl değerleri, içerdikleri kül miktarları, nem ve boyutlarına göre sınıflandırılan ve 
çoğunlukla silindirik olarak üretilen yoğunlaştırılmış yakıt parçacıklarıdır. Geleneksel olarak ısıtma ve pişirme 
amacıyla kullanılan bu yakıtların doğal ve pelet formlarının güç üretiminde de kullanımı mümkündür ve pratikte farklı 
uygulamalarına rastlanmaktadır. Enerji çevrim santrallerinde kömüre alternatif yakıt olarak biyokütleden üretilen 
siyah peletler bu uygulamalardan biridir. Biyokütle peleti özellikle gazlaştırma tekniği ile nispeten daha çevreci ve 
yüksek verimde yanabilen gaz üretimi için ideal bir hammadde yakıtı olabilir. Böylece, pelet haline getirilerek orijinal 
formuna göre yanma performansı iyileştirilen yakıt gaz fazında en iyi yanma performansını gösterir. Teorik olarak bu 
durum %90’ın üzerinde yanma verimlerine ulaşılarak kanıtlanmıştır. Yapılan deneysel çalışmada iki farklı (çam ve 
ladin) odun peletinin yanı sıra iki farklı biyokütle (fındıkkabuğu, çam kozalağı) peletinin doğrudan yanma 
performansları değerlendirildi. Bununla birlikte bu farklı hammaddenin pelet formunda gazlaştırma işlemine tepkileri 
incelendi. Yakıtların pelet formunda değerlendirilmesinde temel amaç, yanma verimini ve zararlı emisyonları azaltıcı 
çevresel faktörlerin yanında farklı biyokütle türleri için doğrudan yakma ve gazlaştırma sistemleri geliştirebilmektir. 
Nem, sabit karbon ve kül içeriği bakımından birbirine yakın olan pek çok biyokütle türevi için bunun başarılması 
mümkün olmaktadır. Böylece, doğada genellikle atık halde bulunan biyokütlelerin yakılarak enerji üretiminde 
kullanılması ve doğrudan yanma sonucu ortaya çıkan atık oluşumunun da önemli ölçüde önüne geçilmesi 
sağlanacaktır. İşleme tabi tutulan tüm yakıtlar için doğrudan yakma ve gazlaştırma performanslarının yakıtın nem 
içeriğinin azalmasıyla önemli ölçüde iyileştiği görülmüştür. %8.5 nem içeriğine sahip çam peleti için en yüksek 
doğrudan yanma sıcaklıklarına ulaşılırken gazlaştırma işlemi için en yüksek gaz verimine %9 nem içeriğindeki 
fındıkkabuğu ile ulaşıldı. Pelet yakıtlarının verim değerlendirmesinde yaklaşık 18 MJ/kg alt ısıl değerlere ulaşılmıştır. 
Gaz formundaki yakıt ise bu değer yaklaşık 5 MJ/m3 olmaktadır. Bu değerler, çoğu uygulama için uygun yakıt 
değerleridir. Her iki termo-kimyasal işlemde de alışılagelmiş uygulamalara göre düşük kül oluşumu, daha az zararlı 
gaz salınımı ve daha yüksek yanma verimlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Pelet formunda yakıt üretimi, taşıma ve 
depolama ile ilgili sorunların çözülmesi bilinçli kullanım ve seri imalat ile mümkün olabilir. Sonuç olarak, geri 
dönüşüme katkı sağlayan, atık önleyici ve doğrudan kullanılabilir pratik tablet yakıtların yeni teknolojik gelişmelere 
adapte edilmesi sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Pelet, Gazlaştırma, Alt ısıl değer, Yanma verimi 

ABSTRACT 

Biomass pellets are dense fuel particles that are generally classified according to their thermal values, ash amounts, 
moisture and their size, and are mostly cylindrically produced. It is possible to use natural and pellet forms of these 
fuels, traditionally used for heating and cooking, in power generation, and in practice they are found in different 
applications. In energy conversion plants, the use of biomass-produced black pellets as a replacement fuel for coal is 
one of these applications. The biomass pellet can be an ideal feedstock fuel, especially for gas production, which is 
comparatively more environmentally friendly and highly efficient with gasification technique. Thus, the fuel, which is 
pelletized to improve combustion performance according to its original form, exhibits the best combustion 
performance in the gas phase. Theoretically, this has been proven by achieving combustion efficiencies above 90%. In 
this experimental study, the direct combustion performance of two different (pine and spruce) wood pellets as well as 
two different biomass (nutshell, pine cone) pellets was evaluated. In addition, the reaction of this different raw 
material to the gasification process in pellet form was studied. The main purpose of evaluating fuels in pellet form is 
to develop direct combustion and gasification systems for different types of biomass as well as environmental factors 
that reduce combustion efficiency and harmful emissions. It can be possible to achieve this for many biomass 
derivations that are close in terms of moisture, fixed carbon and ash content. Thus, it will be ensured that biomass, 
which is usually in waste in the nature, is burned to be used in energy production and waste formation that is the result 
of direct combustion is also reduced. For all treated fuels, direct combustion and gasification performances were 
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significantly improved by reducing the moisture content of the raw fuel. For the pine pellet with 8.5% humidity 
content the highest direct combustion temperatures were reached while the highest gas yield for gasification was 
reached with the hazelnut content of 9% moisture content. Approximately 18 MJ/kg values were reached for the low 
heating value, which is very important in the yield evaluation of pellet fuels. The fuel in the form of gas has a low 
heating of about 5 MJ/m3. These values are acceptable fuel values for most applications. In both thermochemical 
processes, low ash formation, less harmful gas release and higher combustion efficiencies have been observed 
compared to conventional applications. Solving problems related to fuel production, transportation and storage in the 
form of pellets might be possible through conscious use and mass production. As a result, it is possible to adapt 
recycled, anti-waste and direct-use practical tablet fuels to new technological developments. 

Key Words: Pellet, Gasification, Lower heating value, Combustion yield. 



     UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES  

118 
 

DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALLERİ VE NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN 
ENERJİ VERİMLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ 

COMPARATIVE EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY OF NATURAL GAS COMBINED 
CYCLE POWER PLANTS AND NUCLEAR POWER PLANTS 

Öğr. Gör. Dr. Merdin DANIŞMAZ  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Arsin MYO Elektrik ve Enerji 

ÖZET 

Enerjinin korunumu küresel ısınma ve karbon salınımı konuları da hesaba katıldığında modern dünyanın yüzleştiği en 
zor meselelerden biridir. Enerji ihtiyacının her geçen gün artması çevresel konularda oldukça güçlü bir negatif etkiye 
sahiptir. Bu nedenle enerji korunumu konusu, finansal yönden enerji tüketimini azaltmanın yanında sınırlı olan doğal 
kaynakları korumak ve enerji israfını önlemek gibi ilave zorlukları da kapsamaktadır. Enerji ihtiyacının 
karşılanmasında başlıca sistemlerden birisi dünyada elektrik enerjisinin yarısından fazlasının üretildiği güç 
santralleridir. Bu santrallerden ikisi yeni teknolojileri ve daha verimli uygulamaları olduğu kabul edilen doğalgaz 
kombine çevrim santralleri (DKÇS) ve nükleer enerji santralleridir. Doğalgaz çevrim santrallerinde doğalgazın 
yakılması ile enerji üretimi yapılırken nükleer santrallerinde uranyum ve toryum gibi radyoaktif özellikli maddelerin 
fisyonu ile üretim gerçekleştirilmektedir. Enerji girdisi DKÇS için doğalgaz, hava ve nispeten daha düşük 
miktarlardaki ilave enerjiler olmaktadır. Nükleer santraller de enerji girdisi nükleer yakıt ve bununla birlikte fisyon 
başlatmak için gerekli enerjilerdir. Sistem çıkışında ise her iki sistem için de temel amaç olan elektrik enerjisi çıktı 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak DKÇS’de ilave enerji çıkışı olarak atık gazları hesaba katmak gerekir. Nükleer 
yakıtın yeniden işleme ile geri dönüşümü mümkün iken çevrim santrallerinde üretilen atık gazlar doğrudan atmosfere 
salınarak küresel ısınma ve asit yağmurları gibi olumsuz etkiler doğurmaktadır. Bu sistemler için, enerji verimliliği ve 
korunumu amacıyla iki yaklaşım geliştirilebilir. İlk olarak, enerji girdisi korunarak sistemin verimliliği artırılarak 
enerji çıktısı iyileştirilebilir. İkinci yaklaşım ise, atık enerjinin başka maksatlar için yeniden üretime dâhil edilmesidir. 
Bu çalışmada söz konusu iki yaklaşım da dikkate alınarak her iki sistem için enerji verimliliği konusuna 
odaklanılmıştır. Bu iki sistemde de enerji verimliliğin sağlanmasında fazla ısının geri dönüşümü için yardımcı 
yoğunlaştırma sistemi ve domestik ısıtma veya hidrojen üretiminde kullanılması gibi uygulamalar oldukça etkili 
olmaktadır. Enerji korunumu, verimliliği, doğal kaynakların kullanılması ve çevresel konular dikkate alındığında 
nükleer enerji sistemlerinin beklentilerin karşılanmasında olası çözümlerden bir olduğu anlaşılmaktadır. Sürekli ve 
kesintisiz enerji üretiminde hammadde kaynaklarının yerinde kullanımı ve dışa bağımlılığın azaltılması, üretilen 
enerjinin verimli kullanımında ilave katma değerler olarak hesaba dâhil edilebileceği savunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Verimlilik, Korunum, Nükleer, Fisyon 

ABSTRACT 

The conservation of energy is one of the most difficult issues faced by the modern world when global warming and 
carbon emissions issues are also taken into consideration. The ever-increasing need for energy has a strong negative 
effect on environmental issues. For this reason, the issue of energy conservation includes not only reducing energy 
consumption in the financial sector but also additional challenges such as conserving limited natural resources and 
preventing energy waste. One of the main systems for providing energy needs is power plants where more than half of 
the world's electricity energy is generated. Two of these power plants are natural gas combined cycle power plants 
(NGCC) and nuclear power plants (NP), which are considered to have new technologies and applications that are 
more efficient. When natural gas conversion plants produce energy with the burning of natural gas, production in 
nuclear power plants is carried out by fission of radioactive materials such as uranium and thorium. The energy input 
for NGCC is natural gas, air and relatively low amounts of additional energy. In nuclear power plants, energy input is 
the nuclear fuel and some energy required to start the fission. At the exit of the system, the electric energy, which is 
the main objective for both systems, is evaluated as output. However, it is necessary to add waste gases to the account 
as additional energy output in the NGCC. While nuclear fuel can be recycled by reprocessing, the waste gases 
produced in cycle plants are released directly to the atmosphere and cause negative effects such as global warming and 
acid rain on the environment. For these systems, two approaches can be developed for energy efficiency and 
conservation. First, the energy output can be improved by increasing the efficiency of the system by conserving the 
energy input. The second approach is to incorporate waste energy into regeneration for other purposes. This study 
focuses on energy efficiency for both systems, taking into account both approaches. In both systems, some 
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applications such as auxiliary condensation system and domestic heating or hydrogen production for excess heat 
recycling are very effective for energy efficiency. Considering energy conservation, efficiency, use of natural 
resources, and environmental considerations, someone brings conviction that nuclear energy systems are one of the 
possible solutions to meet expectations. It is argued that in the continuous and uninterrupted generation of energy, the 
use of raw material resources in its sources and reduction of external dependency can be included in the account as 
benefit in efficient use of the produced energy. 

Key Words: Energy, Efficiency, Conservation, Nuclear, Fission 
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ÖZET 

IUCN, 2008’e göre Korunan Alan kavramı “doğayı ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerle birlikte uzun dönemde 
korumak amacıyla, yasalarla ve diğer etkili araçlarla kurulan, onaylanan ve yönetilen açıkça tanımlanmış coğrafi 
yerler” olarak tanımlanmıştır. Doğal korunan alanlar, tanımından da anlaşılacağı üzere doğa koruma çalışmaları 
bakımından hayati öneme sahiptir. Korunan doğal alanların sahip olduğu bu eşsiz ekosistem ve kültürel değerler bu 
alanların bulunduğu yörenin doğa eğitimi potansiyelini de etkilemektedir. Bunun sonucunda doğal korunan alanların 
yer aldığı yöreler doğa eğitimi projeleri açısından odak merkezi haline gelmiştir. 

Isparta yöresi biyoçeşitlilik bakımından Türkiye’nin en önemli korunan doğal alanlarına sahiptir. Isparta yöresinde iki 
adet milli park (Kızıldağ Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı),  iki adet tabiatı koruma alanı (Kasnak Meşesi Tabiatı 
Koruma Alanı, Sütçüler Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı), üç adet tabiat parkı (Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, 
Gölcük Tabiat Parkı, Gelincik Dağı Tabiat Parkı) ve altı adet tabiat anıtı (Söğüt Yaylası Ulu Ardıcı Tabiat Anıtı, Barla 
Sedir Ağacı Tabiat Anıtı, Kapıderesi Toros Sediri - 3 Tabiat Anıtı, Yalnız Ardıç Tabiat Anıtı, Kırıntı Köyü Çınarı 
Tabiat Anıtı ve Kapıderesi Toros Sediri – 1) bulunmaktadır. Göller Yöresi olarak ta adlandırılan bölgede, Türkiye’nin 
en büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü ve irili ufaklı birçok sulak alan ve tatlı su kaynakları bulunmaktadır.  

Isparta yöresinde, 2007 yılından buyana hemen hemen her yıl olmak üzere TÜBİTAK destekli doğa eğitimi ve bilim 
okulu projeleri yürütülmektedir. Bu projelerden Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi projesi 5 yıl, 
Sessiz Doğa projesi 4 yıl, Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor projesi 2 yıl, Erguvanlar Çiçek Açıyor 
projesi 4 yıl, Tabiat Ana ve Biz projesi ve Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi projesi birer yıl olmak 
üzere desteklenmiş ve başarı ile yürütülerek sonuçlanmıştır. Tüm bu projelerin yürütücü kuruluşu Süleyman Demirel 
Üniversitesi’dir.  

Yaptığımız araştırmalar ve yürütücüler ile görüşmelerimiz neticesinde, bu projelerin farklı hedef kitlelere (öğretmen, 
öğretmen adayları, lisansüstü öğrencileri, kamu personeli, engelli öğrenciler, ilköğretim öğrencileri) yönelik olarak, 
farklı konuların özünü oluşturan disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş olduğu ve projeler sonunda hedef 
kitlenin doğayı tanıma, doğanın dilini öğrenme, doğadaki farklılıkları keşfedebilme becerileri, doğayı inceleme ve 
anlayabilme yeteneklerinin geliştiği görülmüştür.   

Bu çalışmada, 2007 yılından buyana Isparta yöresi korunan ve doğal alanlarında yürütülen TÜBİTAK Bilim ve 
Toplum Daire Başkanlığı 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen projelerin amaç, yöntem, 
katılımcı profilleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Doğa Eğitimi, Milli Parkı, Tabiat Parkı, Isparta, Türkiye 
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ÖZET 

Doğa, insan başta olmak üzere bütün canlıların yaşam alanını meydana getirir. Bu yaşam alanı; hidrosfer (su küre), 
litosfer (taş küre), atmosfer (hava küre) ve biyosfer (canlı küre) adı verilen doğal sistemlerden oluşmaktadır. İnsan da 
bütün faaliyetlerini bu doğal sistemler içerisinde sürdürmektedir. 

Engelli insanlar günlük yaşam içerisinde birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Sosyal hayat içerisinde yapılan 
eylemlerde engelliler çoğunlukla düşünülmemektedir. Bu yüzdende çoğu zaman sosyal yaşamı dışarıdan izlemeye 
mahkûm edilmişlerdir. İnsanların sosyal yaşam ihtiyaçlarından biri de doğa hakkında eğitim ve doğa içerisinde yer 
alma özlemidir. 

Ekoloji temelli doğa eğitiminde doğa bir bütün olarak incelenir. Canlılar yalnızca bireysel olarak incelenmez, aynı 
zamanda canlıların çevresiyle olan karşılıklı ilişkileri ve birbirilerine olan etkileri de incelenerek doğanın ve doğada 
cereyan eden olayların mantığı da kavranmış olur. Isparta’da gerçekleştirilen ekoloji temelli doğa eğitimlerinde engelli 
bireylerin doğayı açık mekan laboratuvarları gibi kullanmaları sağlanarak Isparta’da yer alan ekosistemleri, korunan 
alan ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerleri, doğal kaynakları,  insan-doğa ilişkileri ve doğanın dilinin 
öğrenilmesi ile hedef kitlenin doğaya farklı bakış açıları kazandırılması amaçlanmıştır. 

Isparta yöresinde, 2011 yılından bu zamanda kadar engelli bireylerin doğa eğitimiyle alakalı yapılan TÜBİTAK 
destekli 6 proje (Sessiz Doğa Projesi 4 yıl, Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor Projesi 2 yıl), Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı destekli 1 proje (Doğa Temalı Eğitim Modeli ile Engelli Gençlerin Kişisel Sosyal 
Gelişimlerinin Artırılması), Ulusal Ajans destekli 1 proje (Engelsiz Doğa) ve Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü destekli 1 proje (Doğa Eğitiminin Engelli Gençler Üzerindeki Kalıcılığının Belirlenmesi) yer almaktadır.  

Doğa eğitimleri Kovada gölü, Yazılı kanyon, Boyalı Tabiat Alanı, Ayazmana mesireliği, Eğirdir gölü gibi Isparta’nın 
doğal alanlarında gerçekleştirilmiştir. Bu tür alanların ülkemizde doğal karakterini muhafaza etmesi, biyolojik 
çeşitliliğin fazla olması ve ulaşımın kolay olmasından dolayı buralar doğa eğitimlerinin verilebileceği uygun yerlerin 
başında gelmektedir. 

Yapılan bu çalışmada, Isparta’nın doğal alanlarında engelli bireyler için gerçekleştirilmiş olan ekoloji temelli doğa 
eğitimleri irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Engelli, Isparta  
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ÖZET 

Son yıllarda Çalı Antenli Çam Yaprakarısı (Diprion pini L.) ve Kırmızımtırak Sarı Çalı Antenli Yaprakarısı 
(Neodiprion sertifer (Geoffr.)) (Hymenoptera: Diprionidae) larvalarının Artvin (Borçka)’de genç Sarıçam (Pinus 
sylvestris L.) orman plantasyonlarında ibreleri yiyerek epidemi yaptığı gözlenmiştir. Bu çalışma zararlılara karşı 
mücadele stratejisi oluşturabilmek amacı ile 2017 yılında yapılmıştır. D. pini ile N. sertifer larvalarına karşı Pyrethrum 
ve Bacillus thuringiensis biyopestisitlerinin farklı dozlardaki (Spruzit® Neu 150ml/100lt, Spruzit® Neu 300ml/100lt, 
Spruzit® Neu 600ml/100lt, DiPel® DF BT 100gr/100lt, DiPel® DF BT 300gr/100lt, DiPel® ve DF BT 500gr/100lt) 
etkiliği laboratuvar şartlarında test edilmiş ve bunların uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. Tüm veriler Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi’ne göre değerlendirilmiştir. D. pini larvaları için en 
etkili uygulamaların B. thrungiensis’in Dipel 300 gr/100 lt ve Dipel 500 gr/100 lt olduğu tespit edilmiştir. 
Pyrethrum’un D. pini’ye karşı etkililik oranı 150 ml/100 lt dozunda % 62.9, 300 ml/100 lt dozunda % 72.4, 600 
ml/100 lt dozunda % 86.5, Dipel DF’nin ise 100 gr/100 lt dozunda % 74.5, 300 gr/100 lt dozunda % 89.2, 500 gr/100 
lt dozunda ise % 93.6 olmuştur. Çalışmada, Dipel 500 gr/100 lt uygulamasının ise N. sertifer larvaları için en etkili 
uygulama olduğu tespit edilmiştir. Pyrethrum (Spruzit Neu)’un N. sertifer larvalarına karşı etkililik oranı 50 ml/100 lt 
dozunda % 60.4, 300 ml/100 lt dozunda % 67.1 ve 600 ml/100 lt dozunda % 80.2, Dipel DF’in ise 100 gr/100 lt 
dozunda % 70.3, 300 gr/100 lt dozunda % 80.2 ve 500 gr/100 lt dozunda ise % 91.5 olmuştur. Sonuç olarak, 
kullanılan biyopestisitlerin her ikisinin de D. pini ve N. sertifer'in larva döneminde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Diprion pini, Neodiprion sertifer, Pyrethrum, Dipel DF  

ABSTRACT 

The larvae of the Common pine sawfly (Diprion pini L.) and The European pine sawfly (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) 
(Hymenoptera: Diprionidae) have been observed to make epidemic by feeding with needles in young Scots pine 
(Pinus sylvestris L.) forest plantation of Artvin - Borçka in the last years. This study has been performed to the 
purpose of creating a control strategy against these pests in 2017. The different doses effects of Pyrethrum and 
Bacillus thuringiensis biopesticides (Spruzit® Neu 150ml/100lt, Spruzit® Neu 300ml/100lt, Spruzit® Neu 
600ml/100lt, DiPel® DF BT 100gr/100lt, DiPel® DF BT 300gr/100lt and DiPel® DF BT 500gr/100lt) against the 
larvae of D. pini and N. sertifer were tested under laboratory conditions and applicabilities of these biopesticides were 
revealed. All data in the present study were processed by one-way analysis of variance (ANOVA) and the means were 
separated by Duncan multiple comparison test. The most effective applications for larvae of D. pini were Dipel 300 gr 
/ 100 lt and Dipel 500 gr / 100 lt of B. thuringiensis. The efficiency ratio of Pyrethrum doses were 62.9%, 72.4% and 
86.5% (Spunizet Neu 150 ml/100 lt, 300 ml/100 lt, 600 ml/100 lt) and Dipel DF doses were 74.5%, 89.2% and 93.6% 
(100 g/100 lt, 300 gr/100 lt and 500 gr/100 lt) against D. pini larvae, respectively. Dipel 500 gr / 100 lt was 
determined as the most effective applications for larvae of N. sertifer in this study. The efficiency ratio of Pyrethrum 
doses were 60.4%, 67.1% and 80.2% (150 ml/100 lt, 300 ml/100 lt and 600 ml/100 lt) and Dipel DF doses were 
70.3%, 80.2%, 91.5% (100 g/100 lt, 300 gr/100 lt and 500 gr/100 lt) against N. sertifer larvae, respectively. 
Consequently, both of the biopesticides used were determined to effective against larvae of D. pini and N. sertifer. 

Keywords: Diprion pini, Neodiprion sertifer, Pyrethrum, Dipel DF 
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ÖZET 

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaların örgütsel kimlik algısı üzerinde 
etkisinin olup olmadığının tespit etmeye yöneliktir. Bu nedenle etkileşimsel bir model deseni oluşturulmuştur. 
Çalışmamızın genel amacı doğrultusunda örgütsel atalet ve alt bileşenleri ile örgütsel kimlik algısı arasında ilişki 
tespiti için korelasyon analizi ve değişkenler arasındaki etkileşimin belirlenebilmesi için ise regresyon analizi 
bulgularına ulaşılmaya çalışılmıştır.   

Araştırmanın ana evreni Mersin ilinde farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan işletmeler bünyesinde çalışan 
toplam 24.815 çalışan oluşturmakta olup, örneklem grubunu ise ana evreni temsilen 553 adet çalışan oluşturmaktadır. 
Örneklem üzerinden veri elde edebilmek adına örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaları belirlemek amacı ile 
Liao, S., Fei, W. and Liu, C. (2008) tarafından geliştirilen ve Çankaya (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan toplam 
14 soru önermesinden oluşan “Örgütsel Atalet Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel kimlik olgusunu ölçebilmek için ise 
Dick,R.V., Knippenberg, D.V., Kerschreiter, R., Hertel, G., Wieseke, J.. (2008) tarafından geliştirilen “Örgütsel 
kimlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programından yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucu elde edilen bulgular; örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamalar ile örgütsel kimlik algısı 
arasında negatif yönlü düşük ve orta düzeyde korelasyon ilişkisinin olduğu sonucunu göstermektedir. Ayrıca 
çalışmamızın ana konusu olan etkileşimsel desende ise örgütsel atalet davranışları ile örgütsel kimlik değişkeni 
arasında negatif yönlü bir etkileşimin olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda genel olarak örgütsel kimlik algısına 
yönelik olumlu düşüncelerin arttırılabilmesi için örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaların azalması gerektiği 
düşüncesine ulaşıldığını söylemek mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atalet, Örgütsel Atalet, Kimlik, Örgütsel Kimlik. 

ABSTRACT 

The general purpose of this study is; it is aimed to determine whether the perceptions of organizational inertia 
behaviors have an effect on the perception of organizational identity. For this reason, an interactive model design has 
been created. In order to determine the relationship between organizational inertia and sub components with 
organizational identity perception, we tried to reach the findings of regression analysis in order to determine the 
interaction between the variables and the general aim of our study. 

The main universe of the study is a total of 24,815 employees working in different sectors in Mersin provinces, the 
sample group is composed of 553 employees representing the main universe.  In order to obtain data through 
sampling, it is aimed to determine the perceptions of organizational inertia behaviors developed by Liao, S., Fei, W. 
and Liu, C. (2008) and the "Organizational Inertia Scale" was used, which consists of 14 questions that are adapted to 
Turkish by Çankaya (2010). In order to measure the organizational identity developed "Organizational Identity Scale" 
by Dick,R.V., Knippenberg, D.V., Kerschreiter, R., Hertel, G., Wieseke, J.. (2008) was used. In statistical analysis of 
the data, SPSS 21.0 data analysis program was used. 

Findings obtained after the research; the negative correlation between perception of organizational inertia behaviors 
and organizational identity perception is the result of low and moderate correlations. In addition, the interactional 
pattern, which is the main topic of our study, is determined to be a negative interaction between organizational inertia 
behaviors and organizational identity change. As a result of the study, it is possible to say that in order to increase the 
positive thoughts towards organizational identity perception in general, it is thought that the perceptions towards 
organizational inertia behaviors should decrease.  

Key Words: Inertia, Organizational Inertia, Identity, Organizational Identity 
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Medicinal animals and plants are used as folk medicine in Artvin. However, local investigations are very 
few in this region. Ethnobotanical and ethnozoological utilization of the plant and animal species were 
investigate and determine including traditional names, uses and preparations, used by the local people living 
in the Hatila Valley National Park, Artvin, Turkey between 2016 and 2017.  
 
Direct interviews with people were performed from December 2016 to April 2017 in Hatila. A total of 35 
informants were interviewed with oral prior informed consent in this region. In order to characterize 
similarities and differences between individual knowledge sets and determine importance of medicinal 
plants and animals in Hatila Valley National Park, different quantitative indices ( UV, FIC, FL) were used. 
Turkish and local names of this species were recorded. 
 
Interviewed people (57%) use plants or animals as a medicine was determined. We encountered 37 plant 
species belonging to 22 families and 36 genus utilized by the local people, and 6 animal species for 
medicinal purposes. One plants and two animals were found to have no literature records. All of species 
were wild distributed. Lamiaceae, Rosaceae Asteraceae and Plantaginaceae were the main plant families that 
comprised medicinally important plant species. Local peoples generally used aerial part of plants. Bear, calf, 
goat and bee were the main animals using for medicinal purpose and generally using for bone and skin 
health. Plants have highest use values (UV) are Juglans regia, Rosa canina, Tilia rubra subsp. caucasica, 

Urtica dioica. Hormonal disorders, respiratoryotic, gastrointestinal and dermatological ailments were the 
main categories that were classified as perfactor informant consensus (Fic). 
 
All reported data highlighted a rich biodiversity in Hatila Valley Natioanal Park. However, few studies 
about medicinal plant and animal species were investigated. More detailed studies and chemical analysis are 
also required. 
 
Keywords: Artvin, animal, Hatila, medicinal, plant, ethnobotany 
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ÖZET 

Çağdaş iktisat düşüncesi 1838 tarihinden itibaren Osmanlı iktisadi hayatında yerini almaya başlamıştır. 1860’a kadar 
süren iktisadi düşüncedeki bu yenileşme, tabii bir gelişmenin sonucu olmaktan çok devlet politikasında meydana gelen 
değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ilk iktisadi arayışlar aslında bir zorunluluk olarak ülke gündemine 
girmiştir. Bu dönemde, daha çok Avrupa'yı görme fırsatı bulmuş üst düzey bürokratların, Avrupa’nın ekonomik 
açıdan gelişmişliğini görerek, Osmanlının azgelişmişliğine çare aradıkları görülmektedir. Aynı dönemlerdeki yine ilk 
iktisadi arayışlar ise, iktisadi hürriyetçilik akımından etkilenen, teorik alt yapıdan yoksun liberal söylemlerden ileriye 
geçememiş ve Osmanlı iktisat zihniyetinde çok da fazla bir değişikliğe yol açmamıştır. Modern iktisat düşüncesinin 
gerçek anlamda düşünce ikliminde yerini almaya başlaması 1871-1876 yılları arasındadır. Başlangıçta olduğu gibi, 
ancak bu kez teorik alt yapısı ile birlikte liberal iktisadi düşünce, uzun süre Osmanlı iktisadi gündeminde kalarak 
tartışılmıştır. Hatta 1908 ve sonrasında bir süre devlet politikası olarak uygulama olanağı bularak, sistemli bir şekilde 
Osmanlı Devletinin son dönemindeki önemli bir düşünce akımını oluşturmuştur. Ancak Tanzimat sonrası artan 
iktisadi sorunları aşmak için, Batılı iktisadi düşüncelere sınırsız kapı açıldığının anlaşılması çok da zaman almamıştır. 
Verilen imtiyazlarla ülkenin bir açık pazar haline dönüşmesi, 1860’lardan sonra korumacı, devletçi eleştirilerin 
artmasına neden olmuştur. Bu bakımdan başka grup düşünür de, daha sistemli bir şekilde, ekonominin düzelmesi için 
devletin gözetiminde, korumacı iktisadi politikaların uygulanmasını savunmuşlardır. Bu gurubun en önemli 
isimlerinden biri A. Mithat Efendi'dir ve ünlü eseri “Ekonomi Politik”de korumacı politikaları savunmuştur. Bu 
sayede gelişen devletçi düşünce, A. Smith’in teorisine kökten bir karşı çıkış olarak kendisini göstermiş ve alternatif 
politikalar üretilmesini sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Himaye Usulü, Ahmed Midhat Efendi, İktisadi Düşünce 

ABSTRACT 

Contemporary economical thought started to take place in the Ottoman economical life after 1938. This modernization 
in economical thought which lasted to 1860 sourced from the changes at the state politics not from natural 
development. Therefore the first economical searching came into country's agenda as a necessity. At this period senior 
bureaucrats which had seen Europe were seen to search solution to the underdevelopment of the Ottoman by seeing 
the development of Europe in terms of economics. At the same period the fisr economical thought which was affected 
by libertarian movement did not go to front of liberal discourse which did not have theorical substructure and and it 
did not open a road the change in the Ottoman economical thought. Contemporary economical thought in real 
meaning took place in thought climate in the years between 1871 and 1876. Like the beginning liberal economical 
thought with its theoretical substructure began to be discussed, which stayed in the Ottoman economical agenda for 
long years. Moreover it constituted systemically important thought movement in the last years of the Ottoman State by 
being applied state politics after 1908. However in order to cope with rising economical problems after Tanzimat it did 
not take long time to be understood of opening limitness gates to Western economical thoughts. With giving privileges 
the being opening market of the country led to increase statist and protectionist criticisms after 1860s. In this context 
some thinkers had also systemically defended to apply protectionist economical politics in order to recovery economy. 
The one of the most important these thinkers was A. Midhat Efendi and he defended protectionist politics in his 
famous study "Economy Politics". Statist thought thanks to this became radically opposite to A. Smith's theory and it 
had provided to product alternative politics. 

Key Words: Liberalism, Protection Procedure, Ahmed Midhat Efendi, Economics Thought.
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ÖZET 

Tarım sektörü ürün, faktör ve pazar katkısı gibi çeşitli şekillerde ekonomik gelişme sürecine katkı sağlamaktadır. 
Tarımsal kalkınma ile ekonomik kalkınma arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de tarımın GSYİH 
içerisindeki payı 1998’de %12 iken 2016 yılında %6’ya gerilemiştir. Fakat tarımın katma değeri 1998 yılında %34,36 
iken 2016 yılında %52’ye yükselmiştir. Bu durum Türkiye’de tarımsal üretimin verimliliğinin arttığını göstermektedir. 
Gelişmiş ülkelerde tarımın GSYİH’deki payı düşüktür ve yaklaşık % 5 düzeyindedir. Ülkeler geliştikçe tarımın 
GSYİH’daki payı azalmakta fakat marjinal verimliliği artmaktadır.Tarımın ihracattaki payı 1998 yılında %9 iken 2016 
yılında bu oran %4’e düşmüştür. Kırsal nüfusun toplam nüfusun içindeki payında da benzer şekilde azalma meydana 
gelmiştir. 2016 yılında toplam nüfusun %26,11’i kırsal kesimde yaşamaktadır. 1998-2016 dönemi incelendiğinde 
tarımın Türkiye ekonomisindeki payının azalmakta olduğu görülmektedir. Fakat Türkiye’de geçimlik tarım olarak 
adlandırılan üretim tarzının toplum içerisinde devam ettiğini unutulmamalıdır. Türkiye’nin ulusal tarım politikalarında 
zaman içindeki değişimler ülke ekonomisindeki payını da değiştirmiştir. 1980’li yıllara kadar ekonominin ana sektörü 
tarım iken 1980’lı yıllar sonrası liberalleşme politikalarıyla beraber diğer sektörlerin GSYİH içindeki payı artarken 
tarımın azalmıştır. Tarım sektörü ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklı olsa bile her ülke için stratejik öneme sahiptir. 
Ayrıca, gelişmiş ülkeler gelişmiş düzeye ulaşma sürecinde ilk önce tarım sektörünün gelişimini tamamlamışlardır.  
Çünkü ekonomik kalkınma sürecinde, tarım sektörü ile sanayi sektörü arasında sıkı bir ilişki ve etkileşim mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Gelişme, Tarım Sektörü, Türkiye Ekonomisi 

ABSTRACT 

The agricultural sector contributes to the economic development process in various forms such as product, factor and 
market contribution. There is a strong relationship between agricultural development and economic development. The 
share of agriculture in GDP in Turkey in 1998 declined 12% in 2016 to 6%. However, the added value of agriculture 
increased from 34.36% in 1998 to 52% in 2016. This indicates that the increased efficiency of agricultural production 
in Turkey. While the share of agriculture in exports was 9% in 1998, it decreased to 4% in 2016. The 1998-2016 
period is observed that agriculture's share in Turkey's economy is declining. Changes in Turkey's national agricultural 
policy has changed over time, its share in the national economy.Until the 1980s, while the main sector of the economy 
was agriculture, along with liberalization policies after 1980s, the share of other sectors in GDP increased while 
agriculture decreased. Even if the level of development of the agricultural sector is different, each country has 
strategic priorities. In addition, developed countries have first completed the development of the agriculturalsector in 
the process of achieving advanced levels. Because, in the economic development process, there is a close relationship 
and interaction between the agricultural sector and the industrial sector. 

Key Words: Economic Development, Agriculture Sector, Turkish Economy 
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ÖZET 

Kümeleme analizi, sınıfları bilinmeyen örüntüleri birbiriyle benzer alt kümelere ayırmak için kullanılan çok değişkenli 
bir analiz yöntemidir. Bu analizlerle veri kümesindeki örneklerin belirli yakınlık ölçütlerine göre gruplara ayrılması 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada 6 temel el hareketi, k-ortalama ve bulanık c-ortalama kümeleme yöntemleriyle analiz 
edilmiştir. Oluşturulan özellik uzayı aynı zamanda doğrusal bir sınıflandırıcı kullanılarak sınıflandırılmıştır. 
Kümeleme ve sınıflandırma sonuçlarına göre temel el hareketlerinin ayrışma düzeyleri değerlendirilmiştir. Yaygın 
olarak kullanılan özellik çıkarım yöntemlerinin farklı el hareketlerinin ayrıştırılması işlemine etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Çalışmada, Christos Sapsanis tarafından oluşturulan temel el hareketler ( silindir, palmar, lateral, küresel, kanca ve uç) 
için EMG (Elektromiyogram)  veri tabanı (The UCI Machine Learning Repository sEMG for Basic Hand movements 
Data Set) kullanılmıştır. Veri tabanında bulunan iki farklı kanaldan elde edilen EMG işaretlerinden, literatürde yaygın 
olarak kullanılan özellikler çıkarılmıştır. Bu özellikler; ortalama, standart sapma, entropi, Hjorth hareketliliği, Hjorth 
karmaşıklığı, sıfır geçiş oranı ve öz bağlanım katsayılarıdır.  Hesaplanan özellikler kullanılarak özellik kümesi 
oluşturulmuştur. Özellik kümesi k-ortalama ve bulanık c-ortalama yöntemleriyle kümelenmiştir. Her iki kümeleme 
yöntemi için küme sayısı (k=6) sınıf sayısı kadar seçilmiştir. Veri kümesi doğrusal diskiriminant analiziyle (DDA) 
sınıflandırılmıştır. Sınıflandırıcı çıkışları ve kümeleme sonuçları karşılaştırılmıştır ve yorumlanmıştır. 

Kümeleme sonuçları silindirik ve küresel el hareketlerinin büyük oranda diğerlerinden ayrıştığını göstermektedir. 
Palmar, lateral, kanca ve uç hareketlerinin aynı kümeler içinde yer aldığı gözlenmiştir. Sınıflandırma sonuçları dikkate 
alındığında, silindirik ve küresel el hareketleri diğer hareketlere göre daha yüksek duyarlılıkla tespit edilmiştir. DDA, 
geriye kalan 4 el hareketini birbirleriyle girişim yaptıklarından dolayı tespit etmekte zorlanmıştır. Kümeleme sonuçları 
ve sınıflandırıcı çıkışı birbirlerini desteklemektedir. Sonuç olarak, tasarımcılar protez el performansını arttırmak için 
girişim yapan el hareketlerini ayrıştırabilen özellik çıkarım yöntemleri geliştirmelidir. 
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ABSTRACT 

The clustering analysis is a multivariate analysis method that is used to distinguish sub-clusters similar to each other 
with unknown patterns. With these analyzes, it is aimed to separate the samples in the dataset according to certain 
proximity criteria. In this study, 6 basic hand movements have been analyzed by k-means and fuzzy c-means 
clustering methods. The generated feature space is also classified using a linear classifier. The degree of 
decomposition of basic hand movements is evaluated according to clustering and classification results. It is aimed to 
determine the effects of commonly used feature extraction methods on the decomposition of different hand 
movements. 

In this paper, the EMG (Electromyogram) database generated by Christos Sapsanis (The UCI Machine Learning 
Repository sEMG for Basic Hand movements Data Set) for basic hand movements (cylinder, palmar, lateral, 
spherical, hook, and tip) is used. The features commonly used in the literature have been extracted from EMG signals 
obtained from two different channels in the database. These features are mean, standard deviation, entropy, Hjorth 
mobility, Hjorth complexity, zero crossing rate and autoregressive coefficients. The feature set has been generated by 
using the calculated features. The feature set has been clustered via k-means and fuzzy c-means methods. For both 
clustering methods, the number of clusters (c=6) has been selected as much as the number of class. The data set is 
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classified by linear discriminant analysis (LDA). The outputs of classifier and clustering results are compared and 
evaluated. 

The clustering results show that the cylindrical and spherical hand movements largely separate from the others. It is 
observed that palmar, lateral, hook and tip movements are placed in the same clusters. According to classification 
results, cylindrical and spherical hand movements are detected with higher sensitivity than others. LDA has been 
forced to detect the remaining 4 hand movements because they interfere with each other. The clustering results and 
classifier outputs support each other. As a result, designers must develop feature extraction methods that can 
differentiate interfered hand movements in the improvement of prosthetic hand performance. 

Key Words: Clustering, electromyogram, prosthetic hand. 
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ÖZET 

Ülkemiz, enerji tüketimi konusunda çok fazla bilgi sahibi olmayan ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirme 
sıkıntılarını henüz aşamayan toplumlardan bir tanesidir. Enerji tüketimimiz her geçen gün artmakta, bu artış enerji 
verimliliğine yeterince zarar vermekte ve çok büyük israfa yol açmaktadır. Ayrıca enerji ithalatının da artmasına yol 
açmaktadır. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte düşünüldüğünde, binalarda yalıtım konusu daha 
önemli bir hale gelmiştir. Bu konuda bilinçlenme yaşanmadığı takdirde ekonomi ve çevre sorunlarının yoğunluğundan 
kurtulmak mümkün değildir.  

Yaptığımız çalışmada, atık tekstillerden geleneksel olmayan çeşitli yüzey üretim yöntemlerini kullanarak yeni bir 
kompozit malzeme üretilmiştir. Bu malzeme ile bina ve diğer birçok sektördeki ısıtma ve soğutma işlemleri için 
gerekli olan yüksek enerji tüketiminin azaltılması amaçlanmıştır. Elde edilen yeni kompozit malzemeye ısı yalıtım 
testleri yapılarak termal performansı değerlendirilmiştir. Bununla birlikte çıkan sonuçlar ışığında üretilen kompozit 
malzeme piyasada kullanılan ısı yalıtım malzemeleriyle karşılaştırılmıştır. Bunun için sonlu elemanlar metodu (SEM) 
kullanılmıştır.  Analizler Ansys worksbech versiyon 18 programında yapılmıştır.  Tüm modellerde aynı sınır koşulları 
uygulanmıştır. Gerek yalıtım testinde gerekse sonlu elemanlar metodunda kompozit malzemenin ısı yalıtımı için 
alternatif bir yalıtım malzemesi olarak potansiyelinin olduğu görülmektedir. Öyle ki, piyasada kullanılan ısı yalıtım 
malzemelerinden daha iyi yalıtım sağladığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kompozit, Isı Yalıtım, Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) 
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Amaç: İnsanlar çoğu zaman omurga yükünü arttıran ağırlık taşımak zorundadırlar. Bu ağırlığın taşınmasının, spinal 
yükü arttırdığı düşünülmekte ve yüksek omurga yükünün bel ağrısının bir nedeni olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca 
taşınan bu ağırlığın vertebradaki etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, in vivo ölçülen spinal 
yükleme verileri kullanılarak vertebra üzerine oluşan gerilmeleri sonlu elemanlar yöntemi ile incelemektir. 

Yöntem: Bunun için lomber vertebra cisim kırığı bulunan hastaya veri alınmasına imkân veren telemeterize bir VBR 
(vertebral body replacement ) yerleştirilmiştir. Hastaya farklı yükler taşıtılarak VBR ile ölçümler yapılmıştır. Ayrıca 
bu çalışmada, DICOM formatında alınan bilgisayarlı tomografi omurga görüntüleri MIMICS programı yardımı ile 
normal anatomiye sahip lomber omurga modellenmiştir.  Oluşturulan modellerde VBR ile elde edilen kuvvetler 
vertabranın üst yüzeyine uygulanmıştır. Analizler sonlu elemanlar yazılımı olan ANSYS versiyon 18 kullanılarak non-
lineer ve statik olarak yapılmış ve tüm modellerde aynı sınır şartları uygulanmıştır. 

Bulgular: Analizler sonucunda vertebra ve diskler üzerinde meydana gelen maksimum eşdeğer gerilmeler (MEG) 
incelenmiştir. Disklerde meydana gelen reaksiyon kuvvetler incelenmiştir. Ayrıca omurgada meydana gelen 
deformasyon değerleri kaydedilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışma sonuçları göstermiştir ki yüklenmeler sonucunda disklerde meydana gelen eşdeğer gerilmeler 
artmıştır. Ayrıca, analizler sonucunda ayakta duruşa göre vücudun önünde taşınan ağırlık ile kıyaslandığında vertebra 
üzerinde oluşan gerilmelerin iki katından fazla olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Vertebra, sonlu elemanlar analizi, biyomekanik 

ABSTRACT 

Aim: People often have to carry weight that increases the backbone load. The movement of this weight is thought to 
increase the spinal load and it is assumed that a high backbone load is a cause of back pain. Moreover, the effects of 
this weight being carried on the vertebrae are not fully known. The aim of this study is to examine the stresses on the 
vertebrae using in vivo measured spinal load data using the finite element method. 

Method: A telemeterised VBR (vertebral body replacement) was implanted the patient who has a lumbar vertebral 
body fracture to collect the data. Different loads were carried to the patient and measurements were made by VBR. 
Also, in this study, computed tomography images of backbone taken in DICOM format are modeled with a normal 
anatomic lumbar spine with the help of MIMICS program. The forces obtained by VBR are applied to the top surface 
of the vertabrae on the generated models. Analyzes were made by using the finite element software ANSYS version 
18 nonlinearly and statically and the same boundary conditions were applied in all models. 

Findings: The maximum equivalent stresses (MES) on the vertebrae and discs were examined by using the result of 
the analysis. Reaction forces on the discs are investigated. Deformation values on the spine were also recorded. 

Conclusion: This study showed that the equivalent stresses in the disks increased as a result of loading. In addition, as 
a result of the analyzes, it was seen that the stresses on the vertebrae were more than two times higher than the weight 
carried in front of the body according to the standing position. 

Key Words: Vertebrae, finite element analysis, biomechanics. 
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ÖZET 

Sosyal medya günümüzde en önemli iletişim araçlarından birisi olma yolunda hızla ilerleyen internetin en gözde 
uygulamaları arasında yer almaktadır. İnternetin kullanılma sıklığının artması, insanların birbiriyle iletişim kurması 
konusunda sosyal medyayı daha etkin kullanılır hale getirmiştir. Aynı zamanda, sosyal medya mesleki konularda da 
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Moda tasarım dergilerinin, tasarımcılarının ve butik mağazaların hatırı sayılır 
bir yer kapladığı sosyal medya, görsel veri anlamında takipçilerine önemli bir data havuzu da sunmaktadır. Bu 
araştırmada, öğrencilerin sosyal medya kullanma durumlarının üretimlerine ve tasarımlarına etkisinin olup olmadığı 
araştırılmıştır. Bu anlamda bir anket formu düzenlenmiştir ve Amasya Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi 
Programında öğrenim gören/görmüş 50 öğrenciye uygulanmıştır. Bu sayede öğrencilerin demografik özellikleri 
belirlenerek, hangi sosyal medya araçlarını ne düzeyde, amaçta ve sıklıkta kullandıkları, alanlarındaki paylaşımlarda 
dikkat çeken mesleki unsurların ne olduğu, mesleki paylaşımların tasarımlarına ve üretim süreçlerine ne düzeyde etki 
ettiği gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmıştır. Verilen cevapların istatistiksel analizleri yapılmıştır. Ortaya çıkan 
bulgular doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak neden sonuç ilişkileri irdelenmiştir ve gerekli yorumlar yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda; sosyal medyanın öğrencilerin tasarımları ve üretimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, 
yerli ve yabancı moda dergilerini takip ettikleri, bununla birlikte özellikle de yerli ve yabancı tasarımcıların 
tasarımlarından etkilendikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Giyim Üretim Teknolojisi Programı, Üretim, Tasarım 
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ÖZET 

Sülfonamit ligantlarının sentezi, son zamanlarda araştırmacıların oldukça yoğun ilgisini çekmektedir. Özellikle, 
sülfonamitler moleküler modelleme, lüminesans özellikler, anti-mikrobiyal uygulamalar ve analitik uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Son birkaç yılda ayrıca homojen ve heterojen katalizörler olarak çeşitli organik tepkimelerde artan 
bir ilgiyle kullanılmaktadırlar.  

Nitro bileşikleri atık sularda organik kirletici olarak yaygın olarak bulunmaktadır. Böylece, nitroarenlerin giderilmesi 
oldukça önemli bir konudur. Bu konuyla ilgili adsorpsiyon uygulaması, fotokataliz, elektrokimyasal müdahale, 
elektro-fenton metot, elektrokoagülasyon katalitik hidrojenasyon prosesleri geliştirilmiştir. İlaveten, nitroanilin 
türevleri azo-boyalar, anti-oksidan bileşikler, tıbbi uygulamalar, antiseptik ajan öncüleri olarak sentez kimyasında yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra, nitroarenlerin indirgenmesi prosesinde sulu ortamda çevreci uygulamalara hala ihtiyaç 
duyulmaktadır ve son zamanlarda çeşitli metal kompleksleri ile (rutenyum, paladyum vb.) nitroarenlerin indirgenmesi 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir.   

Burada, fenilendiamin türevlerinden elde edilen Pr3+ kompleksi sentezlendi ve nükleer manyetik rezonans (NMR), 
infrared spektroskopisi (IR) elementel analiz (EA) erime noktası, X-ışını kırınımı (XRD), UV-vis spektrofotometre 
vb. yöntemlerle karakterize edildi. İlaveten, bu kompleks sulu ortamda, ortam sıcaklığında ve NaBH4  varlığında 
nitroarenlerin indirgenmesi tepkimesinde katalizör olarak test edildi. UV-vis spektrofotometre ile de görüntülenmesi 
gerçekleştirildi. Temsili sübstrat olarak 2-nitroanilinin indirgenme tepkimesi model tepkime olarak alındı.  
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ABSTRACT  

The synthesis of sulfonamide ligands has attracted considerable research interest in recent times. In particular, 
sulfonamides are recognized for their luminescence, molecular modeling, antimicrobial and analytical applications. A 
field of increasing interest in the last few years is related to the use of homogeneous or heterogeneous catalysts in 
various organic reactions. 

Nitro compounds are a widely found organic pollutant in wastewater. Thus, the removal of the nitroarenes is an 
important issue. Various processes have been developed, including adsorption, photocatalysis, electrochemical 
treatment, the electro-Fenton method, electrocoagulation, catalytic hydrogenation etc. Additionally, nitroaniline 
derivatives have been used as precursors in the chemical synthesis of azo dyes, antioxidant compounds, poultry 
medicine, antiseptic agents etc. However, avoiding the use of organic solvents and the improvement of suitable 
processes for hydrogenation of nitroarenes in aqueous media under the mild conditions are still necessary. At the same 
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time, some quite remarkable studies have been carried out with compounds containing ruthenium in the reduction of 
nitroarenes. 

In this work, we chose to prepare Pr3+ complexes prepared from phenylenediamines and characterized by nuclear 
magnetic resonance (NMR), infrared spectroscopy (IR), elemental analysis (E.A.), melting point, x-ray diffraction 
(XRD), UV-vis spectrophotometer etc. Additionally, the complexes were screened for their efficiency as catalysts in 
the hydrogenation of nitroarenes in aqueous media at ambient temperature in the presence of NaBH4 (as the hydrogen 
source) by UV-vis. (Perkin-Elmer Lambda 25 UV/Vis spectrophotometers). The hydrogenation of 2-nitroaniline, as 
representative substrate, was conducted to determine the optimum amount of NaBH4 required for the hydrogenation 
of nitroanilines. 
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ÖZET 

Ulusal veya uluslararası bilimsel organizasyonlar sayesinde birçok projenin üretilmesi,çalışmanın paylaşılması ve 
böylelikle alanında çalışan kişilerin bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Türkiye’de bu amaçla birçok organizasyon 
bulunmaktadır. “Arama motorlarından yapılan sektörel bazlı arama sonuçlarında “KONGREUZMANI.COM” birinci 
sırada yer almaktadır” sloganıyla  hizmet veren “kongreuzmani.com” adlı internet sitesi üzerinde,Türkiye’de 
gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kongreler gösterilmektedir. Kongre Uzmanı internet sitesi içerisinde bulanan 
detaylı aramalar kısmına anahtar kelime olarak “Sosyal Bilimler” yazılmıştır. Yapılan arama sonucunda çıkan 
kongrelerden basit tesadüfi örneklem yoluyla, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) 
seçilmiştir. Araştırma kapsamında seçilen İKSAD’ınsosyal medya hesapları incelenmiştir. İnceleme sonucunda 
İKSAD’ınsosyal medyada genişçe yer aldığı, aktif olarak hesaplarının kullanıldığı görülmüştür. Bilginin en hızlı 
şekilde paylaşıldığı günümüz ortamında, bu gibi organizasyonların sosyal medya kullanımının giderek artacağı ve bu 
yolla daha fazla kişiye ulaşılacağı gerçeği yinelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Organizasyon, İKSAD, Sosyal Medya 

ABSTRACT 

By the virtue of international or national scientific organizations, it is possible to come up with many projects, share 
studies, and thus bring together people working in similar areas. There are lots of such organizations in Turkey 
established for this purpose. International and national conferences held in Turkey are shown on the website 
"kongreuzmani.com", where “kongreuzmani.com takes the first place in sector based search results in search engines” 
is used as a slogan. Using the detailed search section found on the website of this “Congress Expert” website, "Social 
Sciences" is written as the keyword. From the result of this search, Institute of Economic Development and Social 
Researches (IKSAD) was selected using simple random sampling method within the congresses. The selected social 
media accounts of IKSAD were investigated. As a result of the review, it is seen that IKSAD's organization widely 
takes part in social media, and the accounts of IKSAD are actively used. In today's environment where information is 
shared as fast as possible, the fact that the use of social media by such organizations will gradually increase and more 
people will be reached by this way has been recurred.  

Key Words: International Organization, IKSAD, Social Media 
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TÜRKİYE’DE KURUMSAL DERGİCİLİĞİN ÖRNEKLERİNDEN BASIN HAYATI DERGİSİNİN 
İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF AN EXAMPLE OF CORPORATE MAGAZINE PUBLISHING IN 
TURKEY: PRESS LIFE MAGAZINE 

Dr. Osman Vedüd EŞİDİR  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Basın Müşavirliği 

Dr. Gökhan BAK  
Milli Savunma Bakanlığı 

ÖZET 

Türkiye’de son dönemde kurumsal dergiler önemli yer edinmeye başlamıştır.  Küreselleşmeyle birlikte iletişim 
teknolojilerinin gelişmesi, kurumsal kimliği ön plana çıkaran dergilerin önemini geleneksel medyaya oranla daha da 
arttırmıştır. Basın İlan Kurumu'nun kurumsal yayın organı Basın Hayatı dergisi 1 Kasım 2010 tarihinde yayın hayatına 
başlamıştır. İki ayda bir yayınlanan dergi, kurumsal haberlerin yanı sıra basın dünyasıyla ilgili haberlere yer vermiştir. 
Basın İlan Kurumu’nun, Türk basın sektöründeki 57 yıllık rolünü Genel Müdür Mehmet Atalay ile yeniden 
tanımlayan Basın Hayatı dergisi, kurumun yeni bir yapıya kavuşturulması için bir misyon üstlenmiştir. Türkiye 
basınında önemli bir yere sahip olan Basın İlan Kurumu’nun kurumsal yayın organı olan Basın Hayatı dergisi içerik 
analiziyle incelenmiştir. Bu gibi dergilerin sayesinde kurumların tanınırlığını artıracağı düşünülerek, sayılarının da 
gün geçtikçe çoğaltılması gerektiği bilinmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Dergi, Kurumsal Dergicilik, Basın Hayatı Dergisi. 

ABSTRACT 

    Corporate magazines has begun to gain significant ground in Turkey in recent years.  The development of 
communication technologies together with globalization has increased the importance of magazines that give priority 
to corporate identity compared to traditional media. Press Life Magazine, the corporate publication of the Press 
Advertisement Agency, started its publication life on November 1. The bi-monthly magazine featured press releases as 
well as corporate news. Along with Press Life Magazine, Press Advertisement Agency redefined its 57-year-old role 
in Turkish press sector by taking over a mission of bringing the institution to a new structure by the General Manager 
Mehmet Atalay. In this study, the content analysis of Press Life Magazine is done, due to its important place in 
Turkish Media, being the corporate media organ of Press Advertisement Agency. In contemplation of institutions’ 
recognition level will increase by means of such magazines, it is known that number of such magazines will increase 
day by day.  

Key Words: Magazine, Corporate Magazine, Press Life Magazin 
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OKUL ORTAMINDA MULTİDİSİPLİNER EKİBİN BİR ÜYESİ OLARAK OKUL SOSYAL 
HİZMET UZMANI 

SCHOOL SOCIAL SERVICE EXPERT AS A MEMBER OF THE MULTIDISCIPLINARY TEAM 
IN THE SCHOOL ENVIRONMENT 

Dr. Adem DAĞ 

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü 

ÖZET 

Okullar topluma açık sistemlerdir. Okul ortamında öğrencilerin yaşadıkları problemleri sadece öğrencilerden 
hareket ederek çözemeyiz. Birçok problemin aile sistemi, arkadaş sistemi gibi öğrenci dışı kaynaklı 
olduğunu görmekteyiz. Okul sosyal hizmeti 1906 yılında Amerika’da ortaya çıkmıştır. Okul sosyal 
hizmetinin ortaya çıkmasını gerektiren göç, çocuk işçiler, eğitime erişim engelleri vb. birçok problemin var 
olduğunu görmekteyiz. Toplumsal bir gerekliliğin sonucu olarak ortaya çıkan okul sosyal hizmeti, ekolojik 
teorik bakış açısı ve güçlendirme yaklaşımını, kuramsal çerçeve olarak benimsemektedir. Okul sosyal 
hizmeti okul ortamında gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahaleleridir. Her okulun organizasyonları ve 
süreçleri birbirinden farklıdır. Bu açıdan okulun türü, iklimi ve kültürüne bağlı olarak eğitimsel fırsat 
eşitsizliğine neden olan problemler farklılaşacak ve okul sosyal hizmeti müdahaleleri de türdeş 
olmayacaktır. Okul sosyal hizmet uzmanı okul ortamında okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, 
hemşire, memur vb. multidisipliner bir ekibin üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, okul sosyal hizmet 
uzmanı okul ortamında müdürün emri altında çalışır. Okul sosyal hizmet uzmanı, öğrencilerin akademik 
başarılarının artması için 20-60-20 Okul Değişim Kuramını başarılı bir şekilde uygulayabilmelidir. Okul 
sosyal hizmet uzmanının yapacağı çalışmalarla okulun kültürü ve iklimi olumlu yönde gelişecektir. Okul 
sosyal hizmet uzmanının diğer çalışanlarla olan ilişkilerini, görev ve sorumluluklarını, etik kurallarını ortaya 
çıkartmak bu çalışmanın amacıdır. Araştırmanın bu amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı okul 
sosyal hizmeti literatürü taranmıştır. Günümüzde, Türkiye’de okul sosyal hizmet uzmanları hala okullarda 
görevlendirilmemiştir. Öğrencilerin içsel, dışsal ve sosyal davranış problemlerinin en aza indirilmesi için 
okul sosyal hizmet uzmanlarına gereksinim vardır. Toplumsal eşitleyici olarak eğitim önemli görevler 
üstlenmektedir. Öğrencilerin okulda eşit imkânlara sahip olabilmesi için okul sosyal hizmet uzmanlarının 
üstleneceği görevler önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Sosyal Hizmet Uzmanı, Multidisipliner Ekip, Fırsat Eşitliği 

ABSTRACT 

Schools are systems that are open to the community. We cannot solve the problem that students experience 
in the school environment based on students only. We see many problems are caused outside of students 
such as family system, friend system. School social services emerged in the United States in 1906. We see 
that there are many problems that require the emergence of school social services such as migration, child 
workers, obstacles in front of the access to education and so on. The school social service, emerging as a 
result of social necessity, adopts the ecological theoretical point of view and strengthening approach as the 
theoretical framework. School social services are social service interventions carried out in the school 
environment. The organizations and processes of each school are different from each other. In this respect, 
depending on school type, climate and culture, the problems that lead to the inequality of educational 
opportunity vary and school social service interventions are not homogenous. Social service experts is a 
member of a multidisciplinary team of school principals, assistant principals, teachers, nurses, civil servants, 
and so on in the school environment. At the same time, school social service expert works under the 
supervision of the headmaster in the school environment. School social service expert must be able to 
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successfully implement the 20-60-20 School Change Theory to increase the academic achievement of 
students. The culture and climate of the school will improve in a positive way with the work carried out by 
the school social service expert. The aim of this study is to reveal the school social service expert's 
relationships with other employees, their duties and responsibilities, and their ethical rules. In order to fulfill 
this aim of the research, domestic and foreign school social services literature has been searched. Today, 
school social service experts in Turkey still have not been assigned in schools. School social service experts 
are needed to minimize the internal, external and social behavior problems of students. Education undertakes 
important tasks as a social equalizer. The tasks to be undertaken by school social service experts are 
important for students to have equal opportunities in schools. 

Key Words: School Social Worker, Multidisciplinary Team, Equal Opportunity 
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