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ÖNSÖZ 
 

Değerli Katılımcılarımız,  

“İnovatif Yaklaşım” kavramı, 21. yüzyılda bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan hızlı değişim 

ve dönüşümle birlikte, bilim insanlarının kendi alanlarında yenilikçi arayışlar içerisine girermesiyle 

ortaya çıkan bir kavramdır. Bir bilim alanında yeni keşiflerin yapılması, hizmetin etkili şekilde sunumu, 

ürünün daha verimli üretimi ve sürecin en efektif şekilde yürütülmesi gibi sonuçlar ortaya koyan inovatif 

yaklaşımların her türlü alanın gelişimine ve geleceğine sağladığı katkı yadsınamaz bir gerçektir. 

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Uluslararası Multidisipliner 

İnovatif Yaklaşımlar Kongresi, bilim alanlarının gelişimine katkı sağlayacak yeni bakış açısı, fikir, icat 

ve keşiflerin multidisipliner olarak ele alınması amacıyla düzenlenmiş, böylece bugüne ışık tutan bilim 

alanları ile yarına yön verecek inovatif yaklaşımların bilimler arası etkileşimi sağlanarak yeni fikirlerin 

üretilmesi sürecine katkı sağlanması hedeflenmiştir. 3 gün boyunca farklı salon ve oturumlarda 

gerçekleşen olan kongremiz, sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri olmak üzere toplam on dört 

oturumda tamamlanmıştır. Kongremizde, İngiltere, Fas, İtalya, Polonya, Portekiz gibi on farklı ülkeden 

ve yirmi farklı Türk üniversitesinden akademisyenler Bilim Kurulu üyesi olarak görev alarak; 

bildirilerin değerlendirme süreçlerine katkı sunmuştur. Farklı bilim alanlarında gönderilen bildiriler 

arasından uygun bulunan 75 bildiri kabul edilerek Kongre programına dahil edilmiştir. Geçen yıl olduğu 

gibi bu yıl da uluslararası katılımcılarımızın bulunması ülkemiz ve üniversitemiz adına oldukça 

sevindiricidir. 

Kongremizin düzenlenmesinde değerli görüşleri ile katkı sağlayan tüm Bilim Kurulu 

üyelerimize, halkla ilişkiler biriminde ve bilgi işlem merkezinde görev alan, Kongrenin başarılı şekilde 

tamamlanmasında destek olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bildiri sunarak bilime katkıda bulunan 

tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bu vesileyle Beykent Üniversitesinin kuruluşunun 25. Yıl 

dönümü tebrik eder, kongremizin  Tüm bilim alanlarına katkı sağlamasını temenni ederiz. 

 

EDİTÖRLER 

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan BEŞİKCİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZGÜL  

İstanbul, 2022  

 

 



PREFACE 

Dear Participants, 

The concept of “Innovative Approach” is a concept that emerged with the rapid change and 

transformation experienced in the fields of science and technology in the 21st century, as scientists 

entered into innovative searches in their own fields. It is an undeniable fact that innovative approaches, 

which reveal results such as making new discoveries in a field of science, providing the service 

effectively, producing the product more efficiently and conducting the process in the most effective way, 

contribute to the development and future of all kinds of fields. 

The International Multidisciplinary Innovative Approaches Congress, organized by Beykent 

University Vocational School, was organized with the aim of dealing with new perspectives, ideas, 

inventions and discoveries that will contribute to the development of scientific fields in a 

multidisciplinary manner, thus ensuring the inter-scientific interaction between the fields of science that 

shed light on today and innovative approaches that will shape the future. It is aimed to contribute to the 

process of generating ideas. Our congress, which took place in different halls and sessions for 3 days, 

was completed in a total of fourteen sessions, including social sciences and engineering sciences. 

Academicians from ten different countries such as England, Morocco, Italy, Poland, Portugal and 

twenty different Turkish universities took part in our congress as members of the Scientific Committee; 

contributed to the evaluation processes of the papers. 75 papers found presentable among the papers 

sent in different fields of science were accepted and included in the congress program. It is very pleasing 

for our country and our university that we have international participants this year, as it was last year. 

We would like to thank all our Scientific Committee members who contributed with their 

valuable opinions in the organization of our congress, all our colleagues who took part in the public 

relations unit and data processing center and supported the successful completion of the Congress, and 

all our participants who contributed to science by presenting papers. On this occasion, we congratulate 

the 25th anniversary of the establishment of Beykent University and hope that our congress will 

contribute to all fields of science.  

 

EDITORS 

Asst. Prof. Sevcan BEŞİKCİ 

Asst. Prof. Tülay ÖZGÜL 

Istanbul, 2022 
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“Pazarlamada Sosyal Ticaret” 
 
Gizem Fulya GÖKTAŞ (İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü) 
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“Programatik Reklam ve Geleneksel Reklamcılığın Karşılaştırılması” 
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Oturum Başkanı: 
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Konuşmacılar:  
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Doç. Dr. Mihriban KALKANCI (Pamukkale Üniversitesi) 
“Hazır Giyim Endüstrisinde “Metaverse” Uygulamaları” 
 
Öğr. Gör. Şeyma Büşra GÜNCÜ (Beykent Üniversitesi) 
“Tekstil Sektöründe Biyomimetik Biliminin Etkileri” 
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“Lempel-Zıv Karmaşıklık Ölçümü Kullanılarak Büyüme Faktörlerinin Bulanık Sınıflandırılması” 



4 HAZİRAN 2022 
SALON A 
10:30-11:45 

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İNOVATİF YAKLAŞIM – VI 
 

Oturum Başkanı: 
Dr. Öğr. Murat DOĞAN (İstanbul Gelişim Üniversitesi) 
 
Konuşmacılar:  
Dr. Öğr. Üyesi Murat DOĞAN (İstanbul Gelişim Üniversitesi) 
“Yiyecek Ve İçecek Sektöründe Endüstri 4.0 Ve Robotik Sistemler” 
 
Dr. Öğretim Üyesi Hilal ÇELİK (Beykent Üniversitesi) 
Emre Uzun 
“Liderlik Ve Örgüt Kültürünün İnovasyonla İlişkisi” 
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Öğr. Gör. Dr. Onur DERSE (Tarsus Üniversitesi) 
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METAVERSE PAZARLARINDA, MARKA GÜVENİ STRATEJİLERİ VE ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şimal ÇELİKKOL*   

İşletmeler sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak için, inovatif faaliyetler göstermek ve çağımızın 
gelişmelerini takip etmek durumunda kalmaktadır. Özellikle markalaşma süreçlerinin zorlayıcı olması, 
beraberinde inovatif stratejileri uygulamaları açısından önemli görülmektedir. 19. Yüzyıl sonlarında 
başlayan ve 20. Yüzyılda hızlanarak devam eden dijital dönüşüm, günümüzde endüstri 4.0 hatta son 
yıllarda endüstri 5.0 gibi kavramların çeyrek asırdır ülkemizde ilerleyerek geliştiği bilinmektedir. Farklı 
sektörlerde (bankacılık, eğitim, sağlık, enerji, otomotiv vb.) yer alan bu dönüşüm, inovatif iş 
pratiklerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Uluslararası pazarda yer almak ve mevcut durumlarını 
geliştirmek isteyen işletmeler rakiplerini yakından takip etmekte ve sektörlerinde değişimlere ayak 
uydurmaktadırlar. Teknolojik inovasyon söz konusu olduğunda işletmeler iki yol izlemektedir. Bazı 
işletmeler, yeniliğin öncüsü olmaya çalışarak yaratıcı ve inovatif çalışmalarla standartları kendileri 
belirlemektedir ki bu işletmeler “eğilim belirleyici” (‘trend-setter) olarak adlandırılmaktadır. Diğer 
grupta yer alan işletmeler ise “eğilim takipçi” (trend-follower) olarak standartları değiştirenleri 
izlemekte ve ‘‘trend-setter’’ lar tarafından ortaya konulan standartlara yetişmeye çalışmaktadır. Elbette 
burada karar vermeden önce işletmenin, teknolojik alt yapısı ve birikimi belirleyici olmaktadır. 
İşletmeler kendi imkânları doğrultusunda bir tercih yapmak durumunda kalmaktadır.  

Tam da bu noktada, işletmelerin metaverse dünyasında yer almak için, şiddetli bit rekabet içinde 
oldukları görülmektedir. Dijital dönüşümle başlayan bu yeniçağ, metaverse pazarında yer alacak 
işletmelerin, hem markalarını konumlandırma hem de marka güveni oluşturmalarında geleneksel 
stratejilerin dışına çıkmalarını gerektirmektedir. Sanal dünyada marka güveni oluşturabilmek için; VR, 
AR teknolojileri, giyilebilir teknolojiler ve teknoloji temelli müşteri deneyimi stratejilerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Literatürde marka güveninin en önemli öncülleri olarak ifade edilen; marka çağrışımı, 
marka farkındalığı ve algılanan kalite gibi faktörlerin sanal dünyada da yerleştirilmesi ve sanal dünyanın 
özeline uygun stratejilerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; metaverse pazarında yer 
almak isteyen işletmelerin, marka güveni stratejileri belirlemelerinde yol göstermek ve önerilerde 
bulunmaktır. Farklı sektörlerde yer alan işletmelerin, içinde bulundukları uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajı yaratabilmeleri açısından metaverse pazarını anlamaları ve içinde bulunmalarının gerekli 
olduğu düşünülmektedir. 
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BRAND TRUST STRATEGIES AND IMPORTANCE IN THE METAVERSE MARKETS 

Asst. Prof. Şimal ÇELİKKOL*   

To ensure sustainable competitive advantage, companies have to follow innovative activities and the 
developments of our age. In particular, the compelling branding processes are considered important in 
terms of practicing innovative strategies. The digital transformation began in the late 19th century and 
accelerated in the 20th century, and in recent years known that industry 4.0 and even industry 5.0 
concepts have progressed in our country as well. This transformation in different sectors (banking, 
education, health, energy, automotive, etc.) also contributes to the development of innovative business 
practices. Enterprises that want to take place in the international market and improve their current 
situation, keep up with the changes in their sectors by following their competitors closely. When it 
comes to technological innovation, enterprises follow two paths. Some enterprises try to be the pioneers 
of innovation and set the standards by themselves with creative and innovative works, which are called 
"trend-setters". The enterprises in the other group as “trend-followers” pursue the ones who change the 
standards and try to catch up with the standards set by the "trend-setters". Of course, before deciding, 
the technological infrastructure and experience of the enterprise are decisive. Companies have to choose 
in line with their possibilities. At this very point, enterprises are in fierce competition to take part in the 
metaverse world. This new era, which started with digital transformation, requires businesses that will 
take place in the metaverse market to go beyond traditional strategies both in positioning their brands 
and in building brand trust. VR, AR technologies, wearable technologies and technology-based 
customer experience strategies are needed to build brand trust in the virtual world. Factors such as brand 
association, brand awareness and perceived quality, which are expressed as the most important 
antecedents of brand trust in the literature, need to be placed in the virtual world and supported by 
strategies appropriate for the virtual world. 

This study aims to guide and make suggestions for enterprises that want to take part in the metaverse 
market, in determining brand trust strategies. It is thought that it is necessary for enterprises in different 
sectors to understand and be in the metaverse market to create a competitive advantage in the 
international markets they are in. 
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HIZLI TESLİMATTA İNOVATİF OLMAK: “GETİR” ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Adnan DUYGUN* 

Dijitalleşen dünyada tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirketlerin, inovatif 
yaklaşımlar sergilemelerinin önem taşıdığını ifade etmek mümkündür. Özellikle Covid-19 pandemisinin 
etkisiyle evlerinde çok daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan tüketicilerin, temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için e-ticarete eskisinden daha fazla yöneldikleri gözlemlenmiştir. Tüketiciler sadece e-
ticaret üzerinden alışveriş yapmayı yeterli bulmamakta, aynı zamanda teslimatın olabildiğince hızlı 
olmasını da istemektedirler. Bu konuda öncü olan şirket 2015 yılında kurulan “Getir”dir (Battal ve 
Bakır, 2021). Getir sadece ilk kurulan şirket olarak kalmamış, ayrıca hızlı teslimat alanında inovatif bir 
şirket olarak kendini ispatlamıştır. Bu noktadan hareketle, hızlı teslimatta inovatif olmak konusunu 
“Getir” örneği üzerinden ele almak, araştırmanın amacını teşkil etmektedir. Tüketicilerin market ya da 
yemek ihtiyaçlarını 10-15 dakika içerisinde, kendilerine ulaştırmayı hedef alan hızlı teslimat anlayışı, 
hem Türkiye’de hem de dünyada çok beğenilmiştir (Battal ve Bakır, 2021). Getir’in başarısı ve inovatif 
yaklaşımları dikkat çekmeye devam etmektedir. Fast Company Dergisi tarafından her yıl global bazda 
gerçekleştirilen en inovatif şirketler araştırması, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye’de de 
gerçekleştirilmiştir. Hem 2020 yılı hem de 2021 yılında “Getir”, “Türkiye’nin En İnovatif 50 Şirketi” 
sıralamasında ilk sırada yer almıştır. Bu nedenle de “Getir”, inovatif yaklaşımları ile incelenmesi ve 
dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir şirket halini almış ve bu çalışmanın konusu haline 
gelmiştir. 
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BEING INNOVATIVE IN FAST DELIVERY: THE CASE OF “GETİR” 

Assoc. Prof. Adnan DUYGUN* 

It is possible to state that it is important for companies that want to meet the demands and needs of 
consumers in the digitalized world to exhibit innovative approaches. It has been observed that 
consumers, who have to spend much more time in their homes due to the effect of the Covid-19 
pandemic, are turning to e-commerce more than before to meet their basic needs. Consumers not only 
find it sufficient to shop through e-commerce, but also want the delivery to be as fast as possible. The 
pioneering company in this regard is “Getir”, which was founded in 2015 (Battal and Bakır, 2021). Getir 
was not only the first company to be established but also proved itself as an innovative company in the 
field of fast delivery. From this point of view, it is the purpose of the research to deal with the issue of 
being innovative in fast delivery through the example of "Getir". The fast delivery approach, which aims 
to deliver the market or food needs of the consumers within 10-15 minutes, has been highly appreciated 
both in Turkey and in the world (Battal and Bakır, 2021). Getir's success and innovative approaches 
continue to attract attention. The “Most Innovative Companies” research which is conducted annually 
by Fast Company Magazine on a global basis, was also carried out in Turkey in 2020 and 2021. In both 
2020 and 2021, "Getir" took first place in "Turkey's 50 Most Innovative Companies" list. For this reason, 
"Getir" has become a company that needs to be examined and followed carefully with its innovative 
approaches and has become the subject of this study. 

Keywords: Fast Delivery, Innovation, Getir 
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C KUŞAĞININ İNOVATİF YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE, İLETİŞİMSEL VE 
EKONOMİK ENTEGRASYON SÜREÇLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ensar LOKMANOĞLU* 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÖZEN** 
                                                                                                            Hakan PİŞKİN*** 

21.yy sürecinde dünyayı hızla etkisi altına alan  teknolojik yenilikler, toplumların her alanına nüfuz 
etmiş ve nesiller arasında birçok açıdan ciddi farklılıkların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kuşaklar 
arasındaki bu değişim özellikle tüketici ile üretici arasındaki iletişime de farklı bir boyut kazandırmış 
ve dolayısı ile içinde bulunulan ülkede ekonomik yapıyı da oldukça etkisi altına almıştır. Üreticilerin, 
tüketiciler ile iletişim halinde olmayı sağlayan birimi büyük oranda pazarlama birimi olduğu için, 
günümüzde “Toplum 5.0” ışığında yeniden şekillenen ve “Pazarlama 5.0” adı altında anılmaya başlanan 
inovatif pazarlama ve iletişim anlayışı, kuşaklar arası farklılıkların ortaya çıkardığı nesiller arası 
uçurum, refah kutuplaşması ve dijital adaptasyondaki nesiller arası farklılıklar gözlemlenmeye 
başlamıştır.  

Konuya ilişkin literatür analiz edildiğinde birçok alanda olduğu gibi inovatif pazarlamada hedef kitle 
bağlamında, nesillerin dönemsel olarak farklı kuşaklar şeklinde ayrım yapıldığı ve incelendiği 
görülmektedir. Daha çok “X”, “Y” ve “Z” isimli kuşaklar öne çıkarken, son dönemlerde “C kuşağı” 
adında yeni bir jenerasyon tanımlaması önem kazanmaktadır. C harfi ile başlayan bu kuşağın adı; 
“connected” (bağlı), “communication” (iletişim), “content” (içerik), “creativity” (yaratıcılık), 
“celebrity” (ünlü) ve “clicking” (tıklayan) gibi farklı anlamları ifade eden kelimelerin toplamından 
meydana gelmektedir. Diğer kuşaklardan farklı olarak C kuşağı, belirli bir yıl arasında doğanları 
kapsamamaktadır. Aksine yeni iletişim teknolojileri ışığında dijital odaklı bir düşünce biçimine, 
zihniyete ve yaşam tarzına sahip her yaştan tüketicileri işaret etmektedir. Genç yaşlı fark etmeksizin 
büyük bir kitle oluşturan C kuşağına mensup olan tüketiciler, inovatif pazarlama stratejilerini geliştiren 
işletmeler için önemli bir hedef kitle oluşturmakta ve dolayısı ile genel makroekonomik yapıyı doğrudan 
etkileyen bir kitle olma statüsüne dönüştürmüştür.  

Bu çalışmadaki amaç, pazarlama dünyasında kuşaklar teorisinin önemine değinerek içinde 
bulunduğumuz dijital çağda yeni bir kuşak olarak beliren ve önem kazanmaya başlayan C kuşağının 
kavramsal bir incelemesini sunmak ve bu kuşağın, inovatif pazarlama ve inovatif iletişim şekillerinin 
makroekonomik yapı ile nasıl entegre olabileceği ve ne yönde bir etkileşim halinde olacağını ortaya 
çıkarmaktır.  
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BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİSİ 

  Dr. Öğretim Üyesi Reyhan BAŞARAN* 

Yenilikçi teknolojilerin hayatımızın tüm yönleri üzerindeki etkisi ve önemi giderek artmaktadır. 
Günümüze kadar gelişen inovatif yaklaşımlar çoğu iş fonksiyonu da dahil olmak üzere insan kaynakları 
alanında da etkisini göstermektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yeni teknolojilerin başarıyla 
benimsenmesi ve uygulanması artık her işletme için “sine qua non” yani olmazsa olmaz bir koşuldur. 
Özellikle insan kaynakları bilgilerinin özgün ve gizli olmasının gerekliliği, insan kaynakları yönetiminin 
maliyetini ve verimliliğini etkileyen önemli bir faktör haline gelmektedir. Yenilikçi teknolojilerin bu 
kapsamda objektif, şeffaf ve güvenli bir ortam sağlaması gerekmektedir. İnternet teknolojisinin ve mobil 
cihazların hızla gelişmesiyle birlikte bilgi asimetrisinden kaynaklanan çeşitli insan kaynakları riskleri 
işletmelere sürekli olarak ekonomik kayıplar getirebilmektedir. İşletmeler özellikle insan kaynakları 
yönetim sistemlerinin alt yapılarında blokzinciri teknolojisinin kullanımı ile güvenlik, gizlilik, veri 
bütünlüğü ve şeffaflık gibi kriterleri karşılayarak süreçlerini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Verilerin 
giriş tarihlerine göre arka arkaya listelenerek, sürekli genişleyen kayıtlar halinde tutulduğu, kullanıcılar 
arasındaki işlemlerin tümünün doğrulanarak saklandığı, herhangi bir değişiklikten tam ve güvenilir bir 
şekilde korunduğu bloklardan oluşan dijital bir veri arşivi olan blokzinciri teknolojisi, bu belirlenen 
kriterleri başarıyla gerçekleştirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı blokzinciri teknolojisinin insan kaynakları yönetimi alanında uygulanmasının 
etkisi ve önemini açıklayarak bu alandaki literatüre katkı sağlamaktır. İnsan kaynakları yönetimi 
alanında blokzinciri teknolojisinin kullanım alanları işe alım, dosyalama, sözleşme yönetimi, bordo ve 
bireysel blokzincirler gibi süreçleri kapsamaktadır. Blokzinciri teknolojisi, insan kaynakları yönetiminin 
operasyonel süreçleri açısından değerlendirildiğinde, inovatif çözümler sunmaktadır. 
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THE IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

Asst. Prof. Reyhan BAŞARAN* 

The impact and importance of innovative technologies on all aspects of our lives are increasing. 
Innovative approaches that have developed to date affect also human resources, including most the 
business functions. The successful adoption and application of new technologies in  Human Resources 
Management is now a "sine qua non" condition for every enterprise. In particular, the necessity of human 
resources information to be authentic and confidential becomes an important factor affecting the cost 
and efficiency of human resources management. Innovative technologies should provide an objective, 
transparent and safe environment in this context. With the rapid development of internet technology and 
mobile devices, various human resources risks arising from information asymmetry can constantly bring 
economic losses to businesses. Enterprises aim to improve their processes by meeting criteria such as 
security, privacy, data integrity and transparency, especially with the use of blockchain technology in 
the infrastructure of human resources management systems. Blockchain technology, which is a digital 
data archive consisting of blocks where the data is listed in a row by the entry dates, kept in continuous 
enlarged records, all transactions between users are verified and stored, and fully protected from any 
changes, helps to facilitate the process of successfully fulfilling these specified criteria. 

This study aims to contribute to the literature in this field by explaining the impact and importance of 
the implementation of blockchain technology in the field of human resources management. Uses of 
blockchain technology in the field of human resources management include processes such as 
recruitment, filing, contract management, payroll and individual blockchains. When evaluated in terms 
of the operational processes of human resources management, blockchain technology offers innovative 
solutions.  

Keywords: Blockchain, Human Resources, Innovative 
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SPOR TURİZMİ VE GÖKSU DELTASININ SPOR TURİZMİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Atila HAZAR* 

İnsanların sportif amaçlarla turizm olayına katılmalarına spor turizmi denir. Spor turizmi, dünya turizm 
gelirlerinde önemli bir paya sahiptir. Göksu Deltası; ekoturizm, kırsal turizm vb. turizm türleri yanında 
spor turizmi açısından da Dünya turizm pazarında rekabet edilemeyecek bir destinasyon özelliği 
taşımaktadır. 

Göksu Nehri’nin oluşturduğu deltada Paradeniz ve Akgöl lagünleri yer almaktadır. Akgöl ve 
Paradeniz’de yılan balığı, hasfekal, sazan ve karabalık, mavi yengeç gibi deniz ürünleri, Paradeniz 
Dalyanında ise kefal, yılanbalığı, levrek, çipura gibi balık çeşitleri bulunmaktadır. Göksu Deltası, 
Türkiye’deki kıyı kumul florasının % 22’sine sahip bulunmaktadır. Buğday, arpa, yer fıstığı, çilek, 
turunçgiller, turfanda sebze gibi bitkilerin yetişmesine imkân sağlamaktadır. Göksu Deltası’nı kışlama 
ve kuluçka alanı olarak değerlendiren çok sayıda kuş türü, deltanın rekreasyonel çekiciliğini 
artırmaktadır. Göksu Deltası’nın sürüngenler, amfibiler ve kurbağalar açısından önemini belirleyen bir 
araştırmada, 34 tür tespit edilmiştir. Göksu Deltası deniz kaplumbağalarının üremek için yumurtalarını 
bıraktığı, Akdeniz’in en önemli ana yuvalama bölgelerindendir. Deltada Hitit dönemine ait üç höyük 
kalıntısı bulunmaktadır..  

Göksu Deltası, bünyesinde barındırdığı doğal turistik varlıklar nedeniyle uluslararası turizme yönelik 
olarak çok büyük ve önemli bir potansiyele sahiptir. Deltada spor turizmine yönelik olarak 
gerçekleştirilebilecek etkinliklerin başlıcaları; doğa yürüyüşü, sportif olta balıkçılığı, akarsu sporları, at 
ve eşeklerle delta turları, sportif deniz etkinlikleri şeklinde sıralanabilir. 

Göksu Deltası’nda spor turizminin geliştirilebilmesi için her şeyden önce; delta ile ilgili koruma ve 
değerlendirme sorunlarının çözümlenmesi, deltanın turizme kazandırılmasına yönelik ulaşım, 
günübirlik plaj işletmeciliği, rehberlik ve organizasyon sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir. 
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IN TERMS OF SPORTS TOURISM AND SPORTS TOURISM OF GÖKSU DELTA 
EVALUATION 

Dr. Öğr. Üyesi Atila HAZAR* 

Participation of people in a tourism event for sporting purposes is called sports tourism. Sports tourism 
has an important share in world tourism revenues.In addition to tourism typesecotourism, rural tourism 
etc. Göksu Delta also has the feature of a destination that cannot be competed in the world tourism 
market in terms of sports tourism. 

Paradeniz and Akgöl lagoons are located in the delta formed by the Göksu River. In Akgöl and 
Paradeniz, there are sea products such as eel, hasfecal, carp and blackfish, blue crab, and in Paradeniz 
Dalyan there are fish varieties such as mullet, eel, sea bass, sea bream. Göksu Delta has 22% of Turkey's 
coastal dune flora. On the one hand, it allows the cultivation of terrestrial plants such as wheat and 
barley, and on the other hand, warm climate plants such as peanuts, strawberries, citrus fruits, and early 
vegetables. Many bird species that use the Göksu Delta as a wintering and incubation area increase the 
recreational attractiveness of the delta. In a study to determine the importance of Göksu Delta for 
reptiles, amphibians and frogs, 34 species were determined. Göksu Delta is one of the most important 
main nesting areas in the Mediterranean, where sea turtles lay their eggs. It is known that the remains of 
three mounds in the delta belong to the Hittite period. 

Göksu Delta has a great and important potential for international tourism due to the natural touristic 
assets it contains. The main activities that can be carried out for sports tourism in the delta are; delta 
tour walking, sportive angling, river sports, delta tours with horses and donkeys, and sportive sea 
activities. 

First of all, in order to develop sports tourism in Göksu Delta; it is necessary to solve the protection and 
evaluation problems related to the delta andin order to bring the delta to tourism, transportation, daily 
beach management, guidance and organization problems needs to be solved. 

 

Keywords: Types of Tourism, Sports Tourism, Göksu Delta, Göksu River, Silifke. 

                                                             
*  Beykent University, Vocational School, Department of Tourism and Travel Services, atilahazar@beykent.edu.tr, İstanbul, 

Türkiye, ORCID Number: 0000-0001-8924-4148 

 



HARTZ REFORMLARI: ALMANYA’DA İNOVATİF BİR YAKLAŞIM  

Dr. Murat KALKAN*  

Almanya 2000’lerin başında 4 milyonu geçen işsiz sayısıyla ve %13 seviyesine ulaşan yüksek işsizlik 
oranıyla literatürde “Avrupa’nın hasta adamı” olarak nitelendiriliyorken kısa bir süre içerisinde bu 
durumu toparlayarak düzeltmiş ve 2005’ten itibaren işgücü piyasasında düşük işsizlik, yüksek istihdam 
oranlarına sahip örnek bir ülke konumuna gelmiştir. Almanya’nın bahsedilen başarısının ardında yatan 
faktörlere irdelendiğinde ise –iyileşen genel siyasi ve ekonomik şartların hâricinde- 2002 ile 2005 yılları 
arasında “Emek Piyasası’nda Modern Hizmetler” (Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) adıyla 
dört aşamada hayata geçirilen düzenlemelerin önemli rol üstlendikleri görülmektedir. Daha çok reform 
önerilerini hazırlayan komisyonun başkanı olan Dr. Peter Hartz’ın adıyla özdeşlemiş olan bu 
düzenlemelerde (Hartz Reformları), 13 inovasyon modülünden hareketle geliştirilen tedbirlere yer 
verilmiştir. Bu doğrultuda Almanya’da işgücü piyasası politikası ve yönetimi konusunda en başta 
‘Aktifleştirme Yaklaşımı’ benimsenmiş, kamu istihdam kurumu yeniden organize edilmiş, emek 
piyasası politikası enstrümanları arasında inovatif uygulamalar (Ben AŞ, Bir Avro’luk İşler vb.) hayata 
geçirilmiştir. Bahsedilen bu bilgiler ışığında kurgulanan çalışmanın amacı ise Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nde 21. yüzyılın başında hayata geçirilen ve işgücü piyasasının yönetimini 
çağdaşlaştırmayı hedefleyen, Hartz Reformları düzenlemelerini inovatif vasfı açısından değerlendirmek 
olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede de ilk olarak Hartz Reformları evvelinde var olan yapı ve anlayış 
irdelenecek daha sonra da reformlarla hayata geçirilen adımlar üzerinde durulacaktır. 
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YAPILARIN DEPREM ETKİLERİNE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK* 

Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum ve zemin yapısı itibariyle mevcut yapılarımızın deprem etkileri 
altında sürekli risk altında bulunmaktadır. Söz konusu riskin minimum seviyeye indirilmesi ve gerekli 
eylem planlarının biran önce yapılarak deprem riski altında bulunan yapılarımızın deprem güvenliğinin 
artırılması gerekmektedir. Son yıllarda yapı ve deprem mühendisliği konuları kapsamında içerisinde 
yaşam olan insanların günlük kullanımına zarar vermeden hızlı ve pratik bir şekilde yapıların 
güçlendirilmesi konuları hem akademi tarafında hem de uygulama tarafında oldukça ilgi çekmektedir. 
26 Eylül 2019 tarihinde Silivri Açıkları (İstanbul) Marmara Denizi’nde yerel saat ile 13:59’da aletsel 
büyüklüğü Mw=5.7 olan depremi kaydeden Silivri istasyonundan alınan maksimum yer ivmesi 81.62 
cm/s2 olarak belirlenmiştir. Bu değer Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 yönetmeliğimizde 
tanımlanan tasarım yer hareketine karşılık gelen deprem yer hareketi düzeyi DD-2’nin (dönüş periyodu 
475 yıl ve 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem) oldukça altında kalmaktadır. İstanbul’da bulunan 
az ve orta katlı binaların çoğunluğunda yapıda kullanılan beton kalitelerinin oldukça düşük, donatı 
yoğunluğuna ve düzenine yetersiz olup özensiz olarak imal edilmiş oldukları bilinmektedir. Bu 
özellikler, mevcut yapıların deprem etkileri altında dayanım ve yanal rijitlik anlamında önemli 
zafiyetlerinin olması için yeterli sebeplerdir. Söz konusu ortak özellikler göz önünde bulundurularak 
mevcut yapılarımızın güçlendirilmesi için farklı yenilikçi yaklaşımlara ve bu çözümler arasındaki 
karşılaştırmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada sunulacak çalışmada mevcut yapıların 
ikim farklı yenilikçi yöntemle güçlendirilmesi kurgulanan analitik hesap modelleri kapsamında 
irdelenmiştir. Sunulan iki güçlendirme yönteminin de uygulama açısından oldukça pratik ve hızla 
uygulanabilecek bir yöntem olması nedeniyle özellikle İstanbul ili civarında bulunan yapıların hızla 
güçlendirilebilmesi açısından son derece önemlidir.  
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ÇENTİK KANALLI SANDVİÇ KOMPOZİT PANELLERE UYGULANAN EKSENEL 
DARBE DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sermet DEMİR* 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KEMİKLİOĞLU* 

Sandviç yapılı kompozitler, iki ince fakat sert kabuğun nispeten hafif ancak kalın bir ana malzemeye 
eklenmesiyle üretilen özel bir yapıdır. Sandviç kompoziti oluşturan kor malzeme tek başına 
kullanıldığında düşük mekanik özelliğe sahip olmasına rağmen, takviye elemanları ve matris malzeme 
ile güçlendirildiğinde yüksek tokluğa sahip yeni bir malzeme oluşturulabilmektedir. Sandviç 
kompozitler yanal yüzeyden etkiyen çarpma enerjilerine maruz bırakıldığında yüksek dayanım 
gösterdikleri literatürde çeşitli çalışmalarda anlatılmıştır. Bununla birlikte sandviç kompoziti oluşturan 
kor malzeme ile takviye elemanları arasında oluşan delaminasyon etkisi de çoğunlukla araştırılmıştır.  

Bu çalışma kapsamında sandviç kompozit panellerin farklı enerji seviyelerindeki eksenel darbe 
uygulanması durumunda gösterecekleri mekanik davranışlar incelenmiştir. Test numunesinin 
üretiminde kor malzeme olarak 3D-CORE Firması tarafından temin edilen, 10 mm kalınlığında 
hekzagonal şeritli panel kullanılmıştır. Kor malzemenin üst ve alt bölgelerinde simetrik olarak 4 katlı 
hizalanan 200 g/m2 ağırlığında dokuma cam elyaflar takviye edilmiş, vakum infüzyon yöntemi ile epoksi 
reçine nüfuz ettirilerek sandviç panel imal edilmiştir. Sulu kesme cihazı ile 135 mm, 35 mm ve 12mm 
ölçülerinde 40 adet numune hazırlanmıştır. Numunelere eksenel darbe uygulayabilmek için, test 
cihazına monte edebilmek amacıyla belirli bölgelerden 4 mm çapında delikler açılmıştır.  Hazırlanan 
numunelere 0.35 mm ve 0.70 mm derinliğinde, sırasıyla tek ve simetrik çift yüzey olmak üzere dört 
farklı parametreler oluşturularak çentik kanalları açılmıştır. Özel olarak tasarlanmış ve farklı Joule (J) 
değerlerindeki enerji seviyelerinde eksenel darbe uygulamasına imkan veren bir test düzeneği imal 
edilmiştir. Bu cihaz üzerinde numunelere sırasıyla 5 J, 10 J, 15 J ve 20 J darbeler uygulanmıştır. Bununla 
birlikte 0 J değerine sahip eksenel darbe uygulanmayan numuneler de göz önüne alınarak uygulanan 
darbe işlemleri sonrasında bütün numuneler üniversal çekme cihazında üç nokta eğme deneyine tabi 
tutulmuş ve deneylerden elde edilen sonuçlar incelenmiştir. 

Deneyler neticesinde edilen bulgular doğrultusunda tek taraftan çentik açılmış numunelerde maksimum 
yer değiştirmenin darbe testi uygulanmamış numunelerde meydana geldiği görülürken, çift taraflı çentik 
açılan numunelerde 5 J enerji değerinde eksenel darbe uygulanmış numunelerde maksimum yer 
değiştirmenin meydana geldiği görülmüştür. Bunula birlikte tek çentikli numunelerde ulaşılan 
maksimum eğme kuvveti ortalama 950 N civarında meydana gelirken, bu değer çift çentikli numuneler 
için yaklaşık 750 N civarında görülmüştür. 
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İNŞAAT PROJELERİNDEKİ GECİKMELERİ VE RİSKLERİ BULANIK MANTIK 
YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Münevver YAKUT* 

İnşaat projelerinin çoğu çeşitli nedenlerden ötürü gecikmelere maruz kalmakta ve bu gecikmelerin neden 
olduğu zaman ve maliyet kayıpları ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Gecikmeye sebep olan 
faktörlerin katkısının belirlenmesi ve ona göre pozisyon alınması bu zararların etkisini azaltmaya 
yardımcı olabilmektedir. Bir inşaat projesinin başarılı ile sonuçlandığının kabul edilmesi için planlanan 
bütçe/süre içerisinde üretilen çizim ve şartnamelere uygun ve proje paydaşlarını memnun edecek şekilde 
tamamlanması gerekir. Çeşitli çalışmalar kalite, güvenlik, maliyet aşımı, süre aşımı, verimlilik gibi 
gecikmeye neden olan başlıkları incelemesine rağmen, bu çalışmalardan çok azı inşaat projelerinin ortak 
ve genel sorunlarını tartışmaktadır. Gecikme nedenlerinin detaylı araştırılması için, kapsamlı ve 
bağlamsal bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Geniş bir literatür taraması şeklinde yapılan bu 
araştırmada gecikme nedenleri küresel olarak incelenerek, farklı kaynakların araştırılması sonucunda 
elde edilen veriler harmanlanarak genel bir çıkarımın yapılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma, Bu 
çalışmada geniş bir literatür taraması şeklinde yapılan bu araştırmada gecikme nedenleri küresel olarak 
incelenerek, farklı kaynakların araştırılması sonucunda elde edilen veriler harmanlanarak genel bir 
çıkarım yapılması amaçlanmıştır. Yapılan araştırmalarda, gelişmekte olan ülkelerin inşaat projelerinde 
gecikmelere daha sık rastlanıldığını görülmüştür. Ancak çalışmalar gelişmiş ülkelerde de gelişmekte 
olan ülkelerde olduğu gibi inşaat gecikmelerinin olduğunu göstermiştir. Yaptığımız literatür 
taramasında daha çok bu gecikme nedenleri anket tipi çalışmalar ile yapılmış olup Fuzzy yöntemi de 
sıklıkla buradaki riskleri tespit etmek için kullanılmıştır. Gecikmelere yol açan temel faktörler; zaman, 
maliyet, kalite, proje tipi, proje yönetici, çalışma yeri, işin yapısı vb. gibi belirli başlı faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Buradaki projedeki gecikme risklerini analiz etmek için bulanık mantık yaklaşımı 
çeşitli risk analizi yöntemlerine entegre edilerek kullanılabilir. 
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Zn-Cu BİYOBOZUNUR MALZEMELERDE HOMOJENLEŞTİRME TAVLAMASI 
SÜRESİNİN MİKRO YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir YAVUZER* 
  

Biyobozunur (biodegradable) metaller ve alaşımlar, doku ve organ iyileşmesini destekleme veya 
yardımcı olma görevini yerine getirdikten sonra ikinci bir cerrahi operasyon ile alınmaya gerek 
duyulmadan vücut tarafından tamamen çözülebilmektedirler. Biyobozunur malzeme gruplarından olan 
Fe esaslı alaşımların vücutta çözünme süreleri istenilenden yavaş, Mg esaslı alaşımların ise istenilen 
süreden hızlıdır. Zn esaslı biyobozunur malzemeler ise istenilen çözünme süresine sahip olmalarının 
yanı sıra, üretim ve işleme çeşitliliği, uygun sayılabilecek mekanik özellikleri ve bozunma davranışı, 
kan uyumluluğu ve biyouyumluluk gibi avantajlara sahiptirler. Saf Zn kırılgan ve düşük mukavemet 
değerine sahiptir. Döküm ile üretilmiş Zn sertliği 37.9 HV, çekme mukavemeti 40 MPa’dan düşük ve 
akma dayanımı ise 30 MPa’dan düşüktür. Saf Zn’nin mekanik özelliklerini iyileştirmek ve Zn 
alaşımlarının uygun bozunma oranlarını ve biyouymluluğunu korumak için farklı elementler ile 
alaşımlandırma yöntemi kullanılmıştır. Bu elementlerden bir kısmı Mg, Sr, Ca, Mn, Ag, Ti ve Cu’dur. 
Bakır, insan vücudunda bulunan en önemli üçüncü elementtir ve ayrıca Zn alaşımlarının sürünme 
direncini, mukavemetini ve sertliğini arttırmakda oldukça etkilidir. Ayrıca bakır iyonları antibakteriyel 
özellik göstermektetir. Zn esaslı biyobozunur malzemeler döküm, haddeleme, ekstrüzyon, çekme ve 
dövme gibi yöntemler kullanılarak üretilebilmektedir. Döküm yoluyla üretilen alaşımların mikro 
yapıdaki kimyasal farklılıkları gidermek amacıyla homojenizasyon tavlaması yapılmaktadır.  

Bu çalışmada homojenizasyon tavlama süresinin Zn-4Cu alaşımının mikro yapı ve sertlik özelliklerine 
olan etkisi araştırılmıştır. Zn-4Cu alaşımı üretiminde saf çinko (%99,5) ve saf bakır (%99,6) kullanılmış 
ve ergitme işlemi elektrik direnç ocağında yüksek saflıkta grafit potada gerçekleştirilmiştir. Saf çinko 
600 ℃ sıcaklıkta ergitildikten sonra granül şeklindeki bakır ergiyik metale ilave edilmiştir. Bakırın çinko 
içinde çözünmesini hızlandırmak için sıcaklık 750 ℃’ye çıkarılmış ve dağılımı homojenleştirmek 
amacıyla ergiyik metal her 5 dakikada bir grafit çubuk ile mekanik olarak karıştırılmıştır. 25 dakika 
sonra alaşım 100 ℃ ön ısıtılmış çelik kalıba dökülmüştür. Homojenliği sağlamak için 600℃ sıcaklıkta 
ikinci bir ergitme gerçekleştirildikten sonra alaşım tekrar çelik kalıba dökülmüştür. Hazırlanan Zn-4Cu 
alaşımı, hazırlanan kum kalıba 12 mm çaplı çubuk şeklinde dökülmüştür. Döküm parçalar Ø10x10 mm 
boyutlarında işlenmiştir. Numuneler 5 gruba ayrılmıştır. İlk grup herhangi bir ısıl işlem uygulanmadan 
döküm yapıldığı haliyle tutulmuş diğer dört gruba sırasıyla 30 dakika, 1 saat, 2 saat ve 4 saat 
homojenleştirme tavlaması yapılmıştır. Hazırlanan numuneler ısıl işlem fırınında öncelikle 280 ℃’de 1 
saat bekletilmiş ve daha sonra 380 ℃ sıcaklıkta bekletildikten (30 dak, 1-2-4 saat) sonra suda 
soğutulmuştur. Hazırlanan numuneler standart metalografik işlemler ile hazırlandıktan sonra mikro yapı 
incelemeleri için %0,5 HNO3 etanol çözeltisinde dağlanmıştır. Mikro yapı incelemeleri optik 
mikroskopta, sertlik ölçümleri ise mikro sertlik ölçüm cihazında gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
incelemeler sonucunda ısıl işlem süresinin mikro yapı ve sertlik değerleri üzerinde etkili olduğu 
görülmüştür. 
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GREEN FINANCE  

Asst. Prof. Gerçek ÖZPARLAK* 

 

In recent years, the threats caused by global warming have reached a serious level for humanity and the 
planet. The danger created by the increase in greenhouse gas emission rates with the industrial revolution 
forced humanity to take urgent measures. The European Green Agreement, signed in Brussels in 
December 2019, plans to transition to a green and sustainable economy, where greenhouse gas emissions 
will be zero by 2050. The transition to a green economy can greatly contribute to the sustainability goals 
of countries. On the other hand, structural and radical transformations are required in all sectors for the 
green transition. However, one of the most important challenges faced by countries is finding the 
necessary financing for the green transition. Green finance can accelerate this transition by supporting 
green investments and green projects. Green bonds are an innovation in green finance and this 
innovation can provide the necessary financing in the transition from a brown economy to a green 
economy. However, academic studies on green bonds are very restricted. The aim of this study point 
out in this context is to examine the relationship between green bond issuing of countries and their 
sustainability scores. This study is important to see the contribution of green bond issuing of the 
countries to their sustainability goals. 59 countries issuing green bonds were included in the study. These 
59 countries are consisting of 62.9% of the global green bond issuance amounts. The population of the 
research consist of all countries that issue green bonds. The research sample consists of 59 countries 
that issue green bonds and whose data are available. According to the research findings, there is a 
positive and moderate (51.6%) significant correlation between the green bond issuance amounts of the 
countries and their sustainability scores. Furthermore, according to the results of the regression analysis 
of the research, the increase in the green bond issuance amounts of the countries affects the sustainability 
scores positively and significantly. Moreover, the green bond issuance rates of countries can explain 
26.6% of the change in sustainability rates. In the conclusion part of the study, it has been observed that 
green bond issuances have a great rate of increase worldwide. This increase is promising in terms of 
developing green finance and supporting green investments and projects. 

Keywords: Green Finance, Green Bonds, Sustainability, Financial Modeling, Financial Forecast

 

                                                             
*  Beykent University, Vocational School, Foreign Trade Programme, Istanbul, Turkey, E-mail: 

gercekozparlak@beykent.edu.tr, ORCID Number: 0000-0002-8503-3199 



47 

THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON STRATEGIC INNOVATION 
MANAGEMENT: CASE OF CITY HOSPITALS 

 

Asst. Prof. Dr. Filiz DEMİR * 

In recent years, many of the World’s businesses have started to digitize intensively. In particular, 
organizations with complex and hybrid organizational structures such as city hospitals benefit from 
digital technology in information processing, in decision processes, in the provision of qualified service 
and in the use of equipment. Although digital technology is more difficult to manage than previous 
technologies, it leads to radical change and transformation on all processes in the business. In this 
context, employees need to be managed by transformational leaders who direct the rapid alteration in 
the digital age, are a source of morale for subordinates in this process, and lead the change. As a matter 
of fact, researches in this field are important in terms of paving the way for digital transformation in 
businesses. The aim of this study carried out in this context is to examine the effects of transformational 
leadership on strategic innovation management. The population of the research consists of employees 
of state and private hospitals in Konya (Turkey), and the research sample consists of Konya City 
Hospital employees. In order to examine the relationship between the variables, a questionnaire was 
distributed to 396 individuals working in the hospital by simple random sampling method. The obtained 
385 valid survey data were analyzed with the SPSS 22 package program. According to the research 
findings, it has been determined that transformational leadership has a quite strong effect on strategic 
innovation management. In the conclusion part of the study, various suggestions were made to managers 
and managerial candidates on how to support and encourage employees in the period of digital 
transformation. 
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 
AFTERSALES MARKET 

 

Assoc. Prof. Marcelo GASPAR*  
Assoc. Prof. Luís SERRANO** 

Ricardo RIBEIRO *** 

After-sales services are a key source of revenue for current automotive market brands. Nevertheless, as 
recently observed, significant disruptive challenges may affect the status quo of such a highly 
competitive market. On the one hand, the recent trend toward an electric mobility transition will affect 
and change the entire after-sales paradigm of the sector. On the other, the mandatory COVID-19 
pandemic lockdowns and all the related impacts have taken all by surprise. Hence, automakers and 
related service providers took time to reflect on such challenges and opportunities to rethink the entire 
after-sales market strategies to keep being competitive in a post-pandemic scenario, with all the fast-
paced transitions which are taking place at the same time. As a result, the current research case study 
focuses on collecting the perspectives and insights of relevant stakeholders to identify and discuss the 
main trends in the post-COVID automotive after-sales market. Preliminary findings allowed concluding 
that the COVID-19 pandemic served as a catalyst for significant changes in the aftersales market related 
to the sector's ongoing digital transformation. 

Keywords: Digital Transformation, After-Sales, Automotive Industry, Post-COVID Scenarios. 
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A PARADIGM SHIFT FROM A LINEAR TO CIRCULAR ECONOMY: THE 
SERVITIZATION OF MANUFACTURING 

Dr. Öğretim Üyesi Türkan Müge ÖZBEKLER* 

Regarding the linear economy, the ‘take-make-waste’ idea is considered a base scheme where the value 
is gathered by producing and selling as many products as possible. However, as this economic model 
exhausts raw materials and energy like unlimited resources and adversely affects the environment and 
climate changes, increasing concerns about sustainability requires a call for a paradigm shift. At this 
point, the circular economy is a promising concept that aims to sustain the added value of products as 
resources while rethinking the use of resources, products, and business models on triple principles that 
reduce, reuse, and recycle. Especially, a modification of the traditional business models with service-
led growth rather than product-led growth is an essential promoter of fulfilling circular economy 
achievements. Service-led growth enables preserving the environment and enhancing economic power 
by using less natural capital and more digital technologies stimulating innovation. One of the prominent 
service-led business models with the circular economy dynamics is servitization, which refers to 
companies selling the use or function of a product based on the idea of a ‘product as a service model’. 
In the manufacturing sector, building revenue streams for manufacturers by offering a different range 
of services through the base, intermediate and advanced services in areas such as reuse, maintenance, 
and recycling is a remarkable strategy to leverage the competitive capabilities in aspects of economic, 
social, and environmental. This study aims to describe the road from a linear economy to a circular 
economy, including the servitization concept with potential benefits and sustainable practices for 
manufacturing firms. This study's findings based on case studies and literature review enable 
practitioners and researchers to enlarge their point of view on reaching a more circular economy by 
servitization and different ranges of services in manufacturing to achieve sustainable goals. 

Keywords: Linear Economy, Circular Economy, Servitization, Service-Led Growth, Manufacturing 
Industry 
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MARKET FRICTIONS AND PRICE DELAY: THE CASE OF THE MOROCCAN STOCK 
MARKET 

 

Ph.D. Student Othman GAGA* 
Assoc. Prof. Said KARAM** 

Ph.D. Student Nasredine FATHELKHIR***  

One of the salient features of stock markets in the developing world are market frictions. Indeed, stock 
illiquidity, asymmetric information, taxes, and low volumes of trading constitute frictions that hinder 
the good functioning of stock markets. While market frictions are well entrenched in the stock markets 
of several developing countries, the extent of which the former impede the latter remains, however, a 
relatively overlooked subject.  

We investigate the severity of market frictions by using the parsimonious measure proposed by Hou and 
Moskowitz. This measure, formally called the price delay, quantifies the lag of which a particular stock 
price responds to public information. The price delay is considered to be a quite comprehensive measure 
that captures a substantial amount of market frictions. We choose to apply this measure to the Moroccan 
stock market. The reason behind this choice is straightforward. With fewer than 80 companies listed, 
the Moroccan stock market epitomizes a large portion of the difficulties that a stock market faces in a 
developing country.  

This study covers the period ranging from July 2011 to June 2021. We include all the listed companies 
for which trading information are available during that period. In order to measure the delay, we follow 
the methodology proposed by Hou and Moskowitz. First, to compute the individual delay we run two 
regressions for each stock based on weekly returns during the period ranging from July n-2 to June n-1. 
Second, stocks are sorted based on their delay measures. Five portfolios are constituted, each one of 
them corresponding to a quintile of the stocks. Once the portfolio is constituted, we compute its 
unweighted monthly return for the following period (i.e. from July n-1 to June n). This pattern is repeated 
throughout the period studied.  

Our final objective is to explore the characteristics of the delay-sorted portfolios by examining the type 
of firms that constitute each portfolio. The findings are interesting. First, the severity of the delay is 
much more severe in the case of Morocco than in those of developed countries. Second, even though 
the number of companies listed in the Moroccan stock exchange is limited, there is a remarkable gulf 
between them. 

Keywords: Market Frictions, Price Delay, Developing Countries Stock Market, Stok Return. 
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İKİ PLAKA ARASINDAKİ BİR SİLİNDİR ÜZERİNDEN SEYREK GAZ AKIŞININ 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇ* 

Moleküler ortalama serbest yolun fiziksel alan ölçeğine oranı olarak tanımlanan boyutsuz bir parametre 
olan Knudsen sayısı (Kn) seyrek akış rejimini tayin eder. Yüksek Kn sayısındaki akış rejimlerinin 
nümerik çözümlemesi alışkanı topyekûn bir kütle hareketi olarak kabul eden Navier-Stokes denklemleri 
ile yapılamaz. Bunun için akışkanı molekülerin hareketi olarak ele alan Kinetik Teori temelli 
denklemlerin nümerik çözümlenmesi gerekir. Bu çalışmada iki plaka arasındaki silindir etrafından akış 
problemi yüksek Kn sayıları için simüle edilmiştir.  

Bu tür simülasyonlar için Direct Simülasyon Monte Carlo (DSMC), Lattice Boltzmann (LBM) ve 
Moleküler Dinamik (MD) gibi moleküler simülasyon modelleri mevcuttur. Bu çalışmada MD’nin bir 
alt modeli olan Olay Güdümlü Moleküler Dinamik metodu kullanılarak ilgili simülasyon modellenerek 
gerçekleştirilmiş. Bu metot öncü çalışmalarda özgün olarak geliştirilmiş. Simülasyonda plakalar arası 
mesafe ve silindir çapı sabit tutulup Knudsen sayısı kayma akış rejimi ve geçişi akış rejimi aralığındaki 
değerlerde değiştirilmek suretiyle farklı Kn değerleri için akışın davranışı incelenmiştir.   

Yüksek Kn’lerde kayma etkilerinden dolayı akışı baskılayan etkinin moleküller arası etkileşimlerden 
daha çok molekül ve katı yüzeyler arasındaki etkileşimlerin olduğu görülmüştür.  

Farklı Kn değerlerinde yapılan simülasyonlar akış yönünde silindir arkasında oluşan girdapların Kn 
büyüdükçe kaybolduğunu göstermiştir.  
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INVESTIGATION OF RAREFIED GAS FLOW OVER A CYLINDER BETWEEN TWO 
PARALLEL PLATES 

Asst. Prof .Mustafa KOÇ* 

The Knudsen number (Kn), a dimensionless parameter defined as the ratio of the molecular mean free 
path to the scale of the physical domain, determines rarefied flow regime. Numerical analysis of high 
Kn number flow regimes cannot be modeled with the Navier-Stokes equations, which treat fluid as a 
bulk mass motion. For this, the equations based on the Kinetic Theory, which considers the fluid as the 
motion of the molecular, need to be solved numerically. In this study, the flow problem around the 
cylinder between two plates is simulated for high Kn numbers. Molecular simulation models such as 
Direct Simulation Monte Carlo (DSMC), Lattice Boltzmann (LBM) and Molecular Dynamics (MD) are 
available for such simulations. In this study, the related simulation was carried out using the Event 
Driven Molecular Dynamics method, which is a sub-model of MD. This method was originally 
developed in pioneering studies. In the simulation, the behavior of the flow is obtained for different Kn 
values by keeping the distance between the plates and the cylinder diameter constant and changing 
Knudsen number from the range of slip flow regime to transition flow regime. It has been observed that 
there are more interactions between molecules and solid surfaces than intermolecular interactions that 
suppress the flow due to slip effects at high Kn. Simulations performed at different Kn showed that the 
vortex behind the cylinder in the flow direction disappear as Kn gets larger.
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HAFİF RAYLI SİSTEMLERDE PANTOGRAF VE KATENER TEMASININ İNCELENMESİ 

Öğretim Görevlisi Muhammet Anıl KAYA* 
Araştırma Görevlisi Dr. Cengiz Görkem DENGİZ** 

Prof. Dr. Kemal YILDIZLI *** 

Günümüz şehirlerinde yaşanan ulaşım sorununun çözümünde hafif raylı sistemler yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Hafif raylı sistemlerin tercih edilmesinde konforlu toplu taşımaya uygun olmasının 
yanısıra diğer ulaşım araçlarına göre hızlı olması ve ağır hava koşullarına rağmen ulaşımın aksamadan 
devam edebilmesi, çevreye zarar vermemesi ve enerji verimliliğinin yüksek olması gibi avantajları etkili 
olmaktadır. Hafif raylı sistemlerde hareket boyunca motorların tahriki ve diğer servislerin beslenmesi 
için gerekli olan güç elektrik enerjisinden sağlanır. Trafodan alınan elektrik enerjisinin trenin güç 
ünitelerine iletilmesini ve sistemin güzergâh boyunca beslenmesini pantograf mekanizması ve katener 
adı verilen bakır telin birbirine göre kayar sürtünmeli teması sağlar. Pantograf mekanizmasının katener 
bakır tele sürtünen yüzeyinde grafit plakalar bulunur. Akım toplayıcı adı da verilen bu plakalar, 
tramvayın hareket şeklinden dolayı dairesel kesitli bakır tellere değişken hızlarda sürtünür. Yani, trenin 
çalışması için gerekli olan elektrik enerjisi havai hatta asılı olan katener bakır telden pantograf 
yüzeyindeki akım toplayıcı grafit plakalar aracılığıyla alınır. Grafit plakalar, grafit tozlarının yüksek 
basınç altında sıkıştırılıp sinterlenerek imal edilmiş sürtünme nedeni ile kolay aşınarak tükenecek tipte 
plaka şeklinde üretilmiş sarf parçalardır. Sürtünme sonucu zamanla aşınarak tükendiği için yenisi ile 
değiştirilmesi gerekir. Üretimi karmaşık ve maliyeti yüksek bu plakaların yüzeyinden grafit tozlarının 
hızla ayrılması ekonomik bakımdan istenmeyen bir durum olup bazı geometrik düzenlemeler gerektirir. 
Ayrıca raylı sistemlerin çalışma şartları düşünüldüğünde katener bakır tel aracılığıyla trenin güç 
ünitesine aktarılan elektrik enerjisinin kesintisiz bir şekilde alınabilmesi trenin hareketini güvenli bir 
şekilde tamamlaması açısından oldukça önemlidir. Temas çiftinin etkileşimde kaynaklanan herhangi bir 
arıza elektrik iletiminin bozulmasına, trenin hareket sağlayan sistemlerine gücün iletilememesine ve 
bunun sonucunda hareketinin kısıtlanmasına hatta durmasına sebep olur. Bu sebeplerden dolayı 
pantograf mekanizmasında bulunan akım toplayıcı grafit plakaların bakır tel yüzeyine yeterli bir 
basınçla sürekli teması sağlanmalıdır. Raylı sistemlerin hareketi sırasında pantograf ve katener tel 
arasındaki çalışmanın elektriksel, çevresel ve mekanik temas durumları göz önüne alındığında yapının 
oldukça karmaşık yapıda olduğunu ve temas şartlarının incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  
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SYSTEMS 
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Prof. Dr. Kemal YILDIZLI*** 

 
 

ABSTRACT 
Light rail systems are widely used to solve the transportation problem in modern cities. In the preference 
of light rail systems, advantages such as being suitable for comfortable public transportation, being faster 
than other vehicles, continuing transportation despite heavy weather conditions, not harming the 
environment, and high energy efficiency are effective. In light rail systems, the power required for the 
propulsion of the engines and the supply of other services throughout the movement is provided by 
electrical energy. The sliding frictional contact of the pantograph mechanism and the copper wire called 
the catenary provides the transmission of the electrical energy taken from the transformer to the train's 
power units and the system's feeding along the route. There are graphite strips on the surface of the 
pantograph mechanism that rubs against the catenary copper wire. These plates, also called current 
collectors, rub against circular copper wires at variable speeds due to the tram's movement. The electrical 
energy required for the train operation is taken from the catenary copper wire suspended on the overhead 
line through the current collector graphite plates on the pantograph surface. Graphite plates are 
consumable parts produced by compressing and sintering graphite powders under high pressure and 
produced in the form of strips that will be easily eroded due to friction. Since it wears out over time due 
to friction, it must be replaced with a new one. Rapid separation of graphite powders from the surface 
of these strips, which are complex and costly to manufacture, is undesirable from an economic point of 
view and requires some geometrical arrangements. In addition, considering the operating conditions of 
the rail systems, the uninterrupted electrical energy transferred to the power unit of the train via the 
catenary copper wire is vital in completing the train's movement safely. Failures caused by the 
interaction of the contact pair cause the electrical conduction to deteriorate and the power not to be 
transmitted to the motion systems. As a result, the movement of the train can be restricted or even 
stopped. For these reasons, continuous contact of the current collector graphite plates in the pantograph 
mechanism with the copper wire surface with sufficient pressure should be ensured. Considering the 
electrical, environmental and mechanical contact conditions of the work between the pantograph and 
the catenary wire during the movement of the rail systems, it reveals that the structure is quite complex, 
and the contact conditions should be examined. 
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UYUM SAĞLAYICI AJAN ORANININ ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİN BAZI 
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI* 

Gelişen teknolojiye bağlı olarak insanoğlunun tercihleri ve ihtiyaçları değişmeye başlamıştır. Malzeme 
sektörü bu değişen ihtiyaçlar karşısında inovatif yaklaşımlar sergilemek suretiyle mevcut malzemelerin 
farklı kullanım yerleri için de potansiyelini araştırmaya çalışmaktadır. Kompozit terimi genel olarak iki 
veya daha fazla materyalin bir araya gelmesiyle oluşan yeni malzeme grubunu temsil etmektedir. 
Kompozitlerin üretiminde birçok plastik, inorganik dolgu maddeleri veya lignoselülozik nitelikteki 
dolgu maddeleri kullanılabilmektedir. Kompozitlerin üretiminde lignoselülozik dolgu maddelerinin 
kullanımı son 10 yıl içerisinde büyük bir ivme kazanmıştır. Lignoselülozik dolgu maddelerinin 
hidrofilik yapıda olması kompozit üretimi için en büyük sorunlardan biridir. Bu durumun aşılabilmesi 
için uyum sağlayıcı ajan diye tabir edilen kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
uyum sağlayıcı ajan oranının odun plastik kompozitlerinin bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisinin 
belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için odun unu laboratuvar tipi bir etüvde 103±2 °C sıcaklık 
koşullarında 1 gün boyunca kurutuldu. Daha sonrasında odun unu, polipropilen ve uyum sağlayıcı ajan 
bir mikser yardımı ile homojen bir şekilde karıştırıldı. Elde edilen bu karışım deneme desenine uygun 
olarak tartılmak suretiyle ön hazırlık işlemleri gerçekleştirildi. Odun plastik kompozit üretimi için kuru 
harmanlama yöntemi kullanıldı. Bu doğrultuda uygun miktardaki karışım alüminyum plakalar arasına 
yerleştirilerek preste sıcaklık ve basınca maruz bırakıldı. Preste kullanılan basınç, sıcaklık ve toplam 
presleme süresi sırasıyla 45N/cm2, 210 oC ve 500 s olarak belirlendi. Elde edilen odun plastik kompozit 
plakaları 65±2% bağıl nem ve 23 ± 2 °C sıcaklığa sahip klima odalarında standartlarda uygun görülen 
rutubet derecesine gelinceye kadar bekletildi. Elde edilen kompozit gruplarına su alma ve kalınlığına 
şişme testleri uygulandı. Elde edilen sonuçlara göre; odun plastik kompozitlerin su alma ve kalınlığına 
şişme yüzdesi artan uyum sağlayıcı ajan oranına bağlı olarak azalma gösterdiği tespit edilmiştir. 
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TAM OTOMATİK ERİCHSEN TEST DONANIMININ TASARIMI VE PROTOTİP 
İMALATI 

Öğr. Gör. Yılmaz ÇAKIŞ* 
Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR** 

Üretimde kalite ve güvence son yıllarda daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Sac metal malzemelerin 
kalıplamasında karakteristik yapılarına ve sünekliğine bağlı olarak biçimlendirilebilme kabiliyetlerinin 
önceden bilinmesi, tasarım ve imalat açısından önem arz etmektedir. Yaklaşık yüz yıldır sac metal 
endüstrisinde sac malzemenin kalite seviyesini ve karakteristik özelliklerini belirlemede bir prosedür 
olarak Abraham M. Erichsen tarafından geliştirilen numune sac malzemeler için şişirme test yöntemi 
yaygınlaşmıştır. Şişirme test yöntemi Uluslararası Standartlar organizasyonu (ISO) tarafından kabul 
edilmiş bir testtir ve sac metal tasarım ve imalatında dünya çapında geçerli olmuştur. Erichsen testi 
sayesinde numune malzemede hem çekme hem de gererek şekillendirme gerçekleştirilebilmektedir.  

Bu çalışmada tam otomatik Erichsen test donanımının tasarımı ve prototip imalatı yapılmıştır. Diğer 
mevcutlarından farklı olarak küresel uçlu şişirme zımbasının ve pot çemberinin baskı kuvveti servo 
motorlar/servo redüktörler yoluyla sağlanmıştır. Cihaz, numune malzemenin yırtılma başlangıcı 
öncesinde ani yük düşmesini müteakip zımbanın durmasını sağlayacak yazılım-donanıma sahiptir.  
Donanımın mevcutlarından en önemli farkı şişirme küresinin ve baskı plakasının tahrik elemanı olarak 
bilyeli vida somun çiftlerinin kullanılmış olmasıdır.  Mekanik yolla tahrik olan hareketli parçaların 
elektrik enerjisiyle sürülmesinde servo motorlardan ve kumanda devrelerinden faydalanılmıştır. Sac 
metal numunelerin yırtılma başlangıcını tespit etmek ve küresel uçlu zımbanın o anda ilerlemesini 
durdurmak mümkün olmakta, yük hücresi ile anlık kuvvet değişimi tespit edilebilmekte ve Erichsen 
Sabiti değeri dijital ekrandan elde edilebilmektedir.  
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UZAY KAFES YAPISININ KÜRESEL DÜĞÜM NOKTALARININ ANALİZİ VE TASARIMI 

Öğretim Üyesi Farshıd KHOSRAVI* 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve modern dünyanın gelişmesiyle birlikte insanoğlunun spor 
salonları, uçak hangarları, kapalı stadyumlar vb. devasa yapılar inşa etme ihtiyacı artmaktadır. 
Dolayısıyla modern dünyanın sanayileşmesi ve gelişmesiyle birlikte serbest açıklığı büyük olan 
yapıların kullanımına olan talep artmıştır. Buna göre, bu tür birçok büyük ölçekli inşaat projesinde 
tasarım mühendisleri, uzay kafes yapıları gibi bağlantı yapıları kullanmak zorunda kalmaktadır. Uzay 
kafes yapıları ara kolonlara ihtiyaç duymadan çok uzun açıklıkları kapatabilen yapılar olarak bilinmekte 
ve son yıllarda üzerlerinde yapılan araştırmalar büyük ilgi görmektedir.  

Uzay kafes yapılarını kullanmanın önemi nedeniyle çubukların ve küresel düğüm noktaların geometrik 
özellikleri gibi uzay yapılarının elemanlarının etkisini incelemek için şimdiye kadar çok az araştırma 
yapılmıştır. Buna göre, bu çalışmada, uzay kafeslerde metal borular yerine metal-kompozit borular 
tanıtılarak ve küresel MERO düğüm noktaları simüle edilerek, bu tip yapıların elemanlarında sonlu 
elemanlar yöntemi kullanılarak doğrusal olmayan statik analiz yapılmıştır. ABAQUS yazılımı, sonlu 
elemanın simülasyonu için kullanılırmıştır ve küresel düğüm noktalarının malzeme ve geometrik 
özellikleri (vida çapı ve düğüm noktanın malzemesi gibi) parametrelerinin sistem performansına etkisi 
ve statik davranışı incelenmiştir. Sonuç olarak alüminyum ve çelik küreler sırasıyla 15.6kN ve 31.8kN 
kuvvetlerde plastik davranış göstermiştir. Başka bir deyişle düğüm noktanın aynı özellikleri için çelik 
kürenin taşıma kapasitesi, alüminyumdan yapılmış düğüm noktasına göre %50,9 daha fazladır. 
Alüminyumun özgül ağırlığı çeliğin yaklaşık üçte biri kadar olması ve ayrıca üzerinde talaşlı imalat ve 
sert işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesi nedeniyle bu tip bağlantıların kullanılması bu yapıların işletme 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca sonuçlar çelik borularda oluşan gerilmenin 410MPa ve 
çelik-kompozit borularda 450MPa olduğunu yani belirli bir kuvvette çelik-kompozit borularda 
oluşturulan gerilmenin çelik borulardan yaklaşık %9 daha fazla olduğunu göstermektedir. Çelik-
kompozit borularda oluşan gerilme çelik borulara göre daha fazla olmasına rağmen kompozit 
malzemelerin akma gerilmesi çelik borulara göre çok daha yüksek olduğundan bu borularda yapı daha 
fazla kuvvetlerde akmaya başlar. 
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SICAK PARA HAREKETLERİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan YEŞİLYURT* 

İktisadi küreselleşmenin hız kazanmaya başladığı ve teknolojinin finansal piyasalara entegrasyonunun 
artmaya başladığı 90’lı yılların ortasından itibaren sermaye hareketlerinde küresel çapta büyük 
hareketlenmeler gözlemlenmiştir. Bu hareketlenmede finansal teknoloji faaliyetleri alanında 
yatırımların artması ve globalleşmenin büyük payı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sermaye 
hareketlerinin bu yıllarda hız kazanmaya başlamasında nispeten dünyada yüksek getiri arayışı etkili 
olmuştur. Hızlanan sermaye hareketliliğinin öncelikle tüketim ve yatırım kanalları ile gelişmekte olan 
ülkelerin büyüme performanslarını olumlu etkileyerek daha sonrasında da bir üretkenlik arttışı 
yaratacağı düşünülmekte idi. Sermaye hareketlerinin hız kazanması gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinde önemli bir kaygıyı da beraberinde getirdi. Sermaye hareketliliğinin artması parasal 
genişlemenin hızlanmasını, bu da enflasyonist beklentileri tetiklemesi, bunun da reel döviz kurunu 
değerlendirmesi ve cari açığın arttırması korkusu idi. Böyle bir durumun olması gelişmekte olan kırılgan 
ekonomilerde finansal krizleri tetikleyeceği, global kaynaklı oluşabilecek krizlerin ise kırılgan 
ekonomilerde yüksek tahribatlar yaratacağına yönelik endişeler bu dönemin önemli kaygılarındandı. Bu 
çalışmada 1990’larda başlayan bu sermaye hareketlerinin 2000 - 2021 döneminde Türkiye’ye yönelik 
sermaye hareketlerinin temel niteliklerini tanımlayarak geçmiş ve günümüzdeki durumunu 
karşılaştırmak ve yabancı yatırımların gelişmekte olan ülke ekonomileri için iyi, spekülatif amaçlı 
portföy yatırımlarının (sıcak paranın) ise kötü olduğudur genel yargısının verileri ışığında Türkiye 
ekonomisi için tartışılmasıdır. 2000 sonrası yaşadığımız 2002, 2007, 2013, 2018 finansal krizlerinde 
yabancı kaynaklardan nasıl etkilendiklerini anlamak için kriz dönemi öncesinde, kriz döneminde ve 
hemen kriz sonrası dönemlerde ülkeye giren toplam yabancı kaynakların miktarı ve kompozisyonu 
istihdam, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ve dış ticaretteki değişimlerle birlikte analiz edilecektir. 
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THE INFLUENCE OF GREEN INNOVATION IN LOGISTICS: A CASE STUDY FOR 
LOGISTIC COMPANIES IN TURKEY 

 
Elvina SARAL* 

Assof. Prof. Murat ÇEMBERCİ ** 

Current environmental issues affecting humanity and biosphere, such as global warming, pollution, 
natural resources depletion, are still waiting for a solid and concrete solutions. Not only individual 
factors, but also organizational factors play a significant role addressing environmental problems. In 
parallel, the role of logistic services has significantly increased due to evolving and changing market 
conditions as a result of globalization. With the increasing activity, the negative impact of logistic 
services on environmental issues has escalated. Particularly, the increase in pollution, makes it urgent 
to minimize the ecological impact of logistic activities. In addition, with the green innovation, that 
comprises green product innovation and green process innovation, there can be additional benefits to 
counteract negative environmental impact of companies. This study aims to examine the influence of 
green innovation practices in logistic companies operating in Turkey. Specifically, in order to clarify 
the best approaches and differences in those activities towards positive outcome for environmental 
sustainability, internal and external relationships will be thoroughly analyzed using qualitative 
methodologies including; conducting interviews with managers and key stakeholders. This study will 
employ other techniques, such as focus groups, during data collection. The impacts of contextual factors 
such as policy changes and macro-economic situation will be taken into account. Practical and 
theoretical implications will be discussed.  
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SUKUK AS ALTERNATIVE FINANCE MODEL FOR COMPANIES 

 
Dr. Menevşe ÖZDEMİR DİLİDÜZGÜN* 

Sukuk emerged as a result of the harmonization of bonds, one of the traditional debt instruments, to 
Islamic principles. In the simplest terms, sukuk, which provides the right to own an asset and to benefit 
from it to a certain extent, obtains a property right over an asset and rent and sales income is obtained 
from this asset. With 2008 financial crisis, the impact of conventional banking and interest concept were 
discussed and in Turkey the interest to Islamic financial system known as participation bank system as 
well has been increased. One of the Islamic financial instruments that moves the market with the funds 
obtained from people with religious sensitivities and being an alternative to existing financial 
instruments is sukuk. Sukuk, which can be issued by public and private institutions, was first issued in 
Turkey in 2010 under the name of "Lease Certificate". The purpose of this study is to examine the 
current situation of sukuk market in Turkey and by discussing both existing and international sukuk 
practices to offer innovative sukuk models for real sector companies as an alternative financing model. 
The goal of these alternative models are to create new funding mechanisms for real sector companies 
who want to grow and develop their business but need foreign resources. The basic corporate structures, 
manufacturing, distribution, and market structure of the fund user companies were analyzed in the 
sample studies. In Turkey, sukuk market is dominated by bank sukuk issuances so it is critical to address 
the questions like how to raise fund for corporates by sukuk issuances, how the interactions between the 
parties in sukuk structures will be and how to minimize the fund user’s default risk that sukuk investors 
undertake. In the evaluation part of the sample studies, the advantages and difficulties in practice in 
sukuk issuance, the modeling of the issuance, the advantages of “green” or “sustainable” sukuk, the 
collateral requests of the investors, the preparation for the legal and financial review processes, the issues 
to be taken into consideration after the issue are evaluated. In the conclusion part of the study, it has 
been observed that green and sustainable sukuk issuances have increased substantially in Turkey. 
However “cost of borrowing” is still insensitive to these concepts because of investors illiteracy 
compared to World market.  

JEL Codes: G20, G21, G23  
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SAĞLIK HİZMETİ SEKTÖRÜNDE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK 
TUTUMLARIN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ 

Mert CEYLAN* 
Prof. Dr. Kenan AYDIN** 

Sosyal medya, teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile insanların hayatlarının önemli bir parçası 
haline gelmiş, özellikle insanların boş zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri platformlar 
yaratmıştır. Böylelikle insanlar gün geçtikçe internet, sosyal medya, web sitesi gibi araçları daha sık 
kullanmaya başlamışlardır. Bahsi geçen araçlardan en sık kullanılanların başında ise facebook, 
instagram, TikTok, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformları bulunmaktadır. Kullanıcıların 
kendilerini isteğince ifade edebildiği, diğer kullanıcılarla iletişime girebildiği, hatta kimi zaman büyük 
kitlelere sesini duyurabildiği sosyal medya platformları pazarlama sektörü için gerek kullanıcı sayısı 
açısından gerekse büyük veri ve çerez kullanım olanağı ile doğru kitleye kolayca ulaşabilme imkanları 
ile yeni ve gelmiş geçmiş en büyük ve en etkili pazarlama mecraları olmuşlardır. Birçok reklam türünün 
adapte edildiği, hatta sosyal medya viral reklamları, sosyal medya influencer sponsorluğu gibi yeni 
reklam türleri ortaya çıkaran bu platformlar hedef tüketici kitlesine ulaşma imkânı ile gerek içerikler 
gerekse klasik reklam modelleri ile tüketicileri etkileme ve kararlarını değiştirebilme yetisini ellerinde 
tutarlar. Özellikle birçok mecralarda reklam kısıtlaması olan sağlık hizmeti sektörü gibi alanlarda sosyal 
medya reklamcılığı çok önemli bir rol oynar. Bu araştırmanın ana amacı sağlık hizmeti sektöründe 
sosyal medya reklamlarına karşı olan tüketici tutumlarının satın alma niyeti üzerindeki etkisini 
incelemektir. Bu bağlamda İstanbul’da yaşayan 18 yaş ve üzeri eczane müşterileri örneklemimizi 
oluşturmaktadır. Araştırmada anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 24.0 istatistik programıyla 
Anova, Regresyon ve T testi analiz teknikleri kullanılarak yorumlanmıştır. Bu araştırmanın reklamcılık 
sektörü, pazarlama sektörü, sosyal medya yöneticileri, sağlık hizmeti sektörü ve sağlık hizmeti 
tüketicileri için fayda sağlaması hedeflenmektedir. Sağlık hizmeti sektöründe sosyal medya 
reklamlarına karşı olan tüketici tutumlarının satın alma niyeti üzerindeki etkisi olduğu sonucuna 
vardığımız bu çalışmada sağlık gibi hassas ve önemli bir konu karşısında konsept olarak daha çok 
eğlence mecrası olan sosyal medya platformlarında konumlandırılmış reklamların tüketiciler üzerindeki 
etkilerini ve demografik farklılıklarla ortaya çıkan düşünce ayrılıklarını gözlemleyebilmekteyiz. Konu 
sağlık olunca reklamlar ve sosyal medya reklamları ile alakalı yapılan diğer çalışmalarla kıyaslandığında 
tüketici tutumlarının ve niyetlerinin farklılıklar gösterdiğini rahatlıkla gözlemleyebilmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: Satın Alma Niyeti, Sosyal Medya Reklamları, Sosyal Medya Araçları, Sağlık 
Hizmeti Sektörü, Reklama Karşı Tüketici Tutumu 
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MİKROENKAPSÜLASYON YÖNTEMLERİ VE GIDA SANAYİİ UYGULAMALARI 

 

Doç. Dr. Selin KALKAN* 
 

Mikroenkapsülasyon, gıda ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan, aktif bir maddenin 
çevresinin bir veya daha fazla kaplama maddesi ile sarılıp kaplanmasını sağlayan bir teknolojidir. 
Günümüzde sağlık sorunları dünya nüfusu için artan bir endişe kaynağıdır ve bu nedenle gıda endüstrisi, 
az veya hiç sentetik içerik içermeyen, sağlığı geliştirici biyoaktif bileşikler içeren yeni gıda ürünleri 
geliştirmeye yönelmiştir. Bununla birlikte, özellikle bazı biyoaktif maddelerin doğrudan kullanımının 
söz konusu olduğu fonksiyonel gıdaların geliştirilmesinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Bu zorlukların 
başında, mikroenkapsülasyon kararsızlıkları, diğer gıda matrisi bileşenleriyle reaksiyona girebilme 
potansiyelleri veya güçlü koku ve/veya tatlar sunabilmeleri yer almaktadır. Bu bağlamda, 
mikroenkapsülasyon teknolojisi, bu sorunların üstesinden gelmek ve ayrıca kontrollü veya hedefli 
taşıma/salıverme sağlamak için potansiyel bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Biyoaktiflerin 
mikroenkapsülasyonu ile ilgili birkaç çalışma olmasına rağmen, bunlar esas olarak proses geliştirmeye 
odaklanmıştır. Mikroenkapsülasyon teknolojisinde, püskürtmeli kurutma, püskürtmeli soğutma, 
ekstrüzyon kaplama, akışkan yataklı kaplama, lipozom tutma, koaservasyon, inklüzyon 
kompleksleştirme, santrifüjlü ekstrüzyon ve döner süspansiyon ayırma dahil olmak üzere çeşitli 
teknikler kullanılmaktadır. Hazırlama teknikleri, çekirdek malzemesi türleri ve duvar malzemesi türleri 
gibi birçok faktör mikrokapsüllerin kalitesini etkilemektedir. Mikroenkapsüllemenin zorluğu, son 
derece etkili mikrokapsüllerin üretilmesi için en uygun koşulların seçilmesidir. Mikroenkapsülasyonda 
kaplama materyali olarak ise çoğunlukla nişasta, maltodekstrin, pullulan, sakkaroz, maltoz gibi 
karbonhidratlar, jelatin, peynir altı suyu proteinleri, kazein ve kazeinatlar gibi proteinler ve gam arabik 
gibi gamlardan yararlanılmaktadır. Gıda teknolojisinde mikroenkapsüller içecek, unlu mamüller, et, 
kümes hayvanları ve süt ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu çalışma, mikroenkapsülasyon yöntemleri ve 
malzemeleri, kullanılan biyoaktif maddeler (ekstreler ve izole edilmiş bileşikler) ve uygulama geliştirme 
hakkında kapsamlı bir inceleme sunarak, fonksiyonel gıda geliştirme alanına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Gıda Endüstrisi, Gıda Bileşenleri, Kaplama Materyali, Mikroenkapsülasyon 
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ANTALYA YÖRESİNDE YETİŞEN HİNT İNCİRİ MEYVESİNİN FİZİKOKİMYASAL VE 
BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI KURUTMA SICAKLIKLARININ ETKİSİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Remzi OTAĞ* 

Hint inciri kaktüsgiller familyasında sınıflandırılan Oputnia cinsinin tipik türüdür. Sistematik ismi 
Oputnia ficus-indica’dır. Amerika kıtasına Güney Kanada’dan yayılmıştır. Ülkemizde çoğunlukla 
Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetiştirilmektedir. Hint inciri meyvesinin bileşimindeki zengin mineral 
madde ve fenolik bileşiklerinden ötürü sağlığa yararları ve besleyici değeri üzerine son yıllarda önemli 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Kurutma tarım ürünlerinin en önemli hasat sonrası süreçlerinden biridir. Herhangi bir bozulma 
olmaksızın bu ürünleri uzun süre saklamak, yaş ürünlerdeki serbest suyun elimine edilmesiyle 
ulaşılabilecek biyokimyasal reaksiyonları ve mikroorganizmaları önlemek için kullanılır. Meyvenin 
kurutulması bu ürünlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle yüksek sıcaklıklardaki hava 
ile kurutulmuş ürünler termal bozulma nedeniyle renk, doku, aroma ve bileşiminde bulunan fenolik 
bileşiklerde istenmeyen değişimlere sebep olurlar. Bu nedenlerden ötürü kurutma işlem parametrelerinin 
ürünün kalite özelliklerine en düşük zararı verecek şekilde belirlenmesine gereksinim vardır. 

Bu çalışma Antalya ili Kumluca ilçesinden toplanan Hint İnciri (Opuntia ficus-indica) meyvesinin 
laboratuvar tipi etüvde, kurutulmasında kullanılan üç farklı ortam sıcaklığının (50, 60, 70 °C) 
fizikokimyasal ve antioksidan özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Hint İnciri meyvesinin toplam fenolik 
içeriği Folin-Ciocalteau spektrofotometrik yöntemle belirlenmiştir ve sonuçlar gallik asit eşdeğeri 
(GAE) olarak ifade edilmiştir. Hint İnciri meyvesinin antioksidan aktivitesi ABTS+ radikal süpürücü 
aktivite yöntemi ile belirlenmiş ve antioksidan kapasite Trolox Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAC) 
olarak ifade edilmiştir. Hint İnciri toplam fenolik madde içeriği 50°C’de 870,155 mg GAE/L 
değerindeyken, 70 °C’de 537,015 mg GAE/L olarak belirlenmiştir. Hint İnciri örneğinde ABTS+ radikal 
temizleme aktivitesi 50 °C’de 73,9205 µm trolox/mg kuru örnek değerinde iken, 70°C’de 57,1352 µm 
trolox/mg kuru örnek olarak belirlendi. Kurutma işleminde ortam sıcaklığındaki artışın, toplam fenolik 
madde içeriği ve antioksidan aktivite değeri bakımından azalmaya sebep olduğu, ayrıca kuruma 
sürelerini belirgin şekilde azalttığı fakat yüksek sıcaklıkların renk karakteristiklerinde değişimlere sebep 
olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Hint inciri,kurutma, toplam fenolik madde, antioksidan aktivite 
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FINDIK ATIK/YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYA* 
 

Dünya üzerinde geniş bir yayılıma sahip olan fındık, ekonomik olarak sayılı ülkelerde yetiştirilmektedir. 
Türkiye, dünya fındık üretiminin %65-70’i ile bu ülkelerin başında gelmektedir. Fındık yağ, protein, 
mineral (K, P, Ca ve Mg) ve vitamin (E vitamini , tiamin, riboflavin, biyotin, niasin, vitamin C, folik 
asit, pridoksin ve pantotenik asit) yönünden de zengin bir besin maddesidir. Fındık hiç işlem görmeden 
tüketildiği gibi çeşitli gıda ürünlerinin (çikolata, şekerleme, bisküvi, kek, dondurma vs.) üretiminde de 
kullanılmaktadır. Gıda sanayisinde, ürünlerin işlenmesi ile büyük miktarlarda yan ürün olarak gıda 
atıkları oluşmaktadır. Oluşan bu atıklar çoğunlukla imha edilmekte veya düşük ekonomik değerler 
karşılığında hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ancak gıda sanayinde oluşan atıkların yüksek besin 
içeriğine sahip olduğu ifade edilmektedir. Fındık tanesini tamamen saran ince ve kahverengi tabaka 
olarak tanımlanan fındık zarı da, kavurma işleminde yan ürün olarak açığa çıkmaktadır. Fındık 
meyvesinin yaklaşık %2,5’ ini oluşturan bu zar, besinsel lifler ve doğal antioksidan maddeler 
bakımından zengindir. Bu nedenle fındık zarı antioksidan ve nutrasötik olarak değerlendirilmektedir. 
Aynı zamanda insan sağlığına önemli etkileri bulunan fenolik bileşenlerce zengin olduğu belirlenen 
fındık zarı farmasötik olarak da kullanılabilmektedir. Bir diğer fındık yan ürünü olan fındık kabuğu da 
genellikle yakacak olarak değerlendirilmekte, çok az bir kısmı da toz haline getirilip çikolata vb. gıda 
ürünlerinde doğal katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Fındık kabuğunun selülozik esaslı yapısı 
nedeniyle son yıllarda dayanıklı kompozit malzeme üretiminde de kullanımı yaygınlaşmıştır. Gıdaların 
işlenmesi sırasında oluşan atıkların uygun şekilde değerlendirilmesi ile çevre kirliliğinin önüne 
geçilebilmekte ve ayrıca katma değeri yüksek yeni gıda ürünlerinin üretilmesi ve ürün çeşitliliğinin 
arttırılması sağlanabilmektedir.  

Bu derlemede fındık atıkları/yan ürünleri olarak düşünülen fındık zarı ve fındık kabuğu gibi kısımların 
değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar tartışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Fındık, fındık zarı, fındık kabuğu, atık değerlendirme  
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YENİ BİR KAVRAM: POSTBİYOTİK 

 
Arş. Gör. Dr. Şeyda Merve KARATAŞ* 

Diyetin çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde ki önemi gıda ve gıda endüstrisindeki 
gelişmeleri her geçen gün hızlandırmaktadır. Tüketiciler, diyetlerini yaşam kalitesini artırmak, bazı 
hastalıklara ilişkin riskleri azaltmak ve mevcut sağlık şikayetlerini iyileştirmek isterken üreticiler de 
farklı teknolojiler ve yeniliklerle bu talebi karşılamak istemektedirler. Bu arz talep eğiliminin sonucu 
olarak fonksiyonel gıda pazarı genişlemektedir. Fonksiyonel gıda pazarında probiyotik kullanımı ve 
yararları ile ilgikli sayısız çalışmalar mevcuttur. Fakat sınırlı raf ömrüne sahip ve çevre şartlarından 
etkilenebilen probiyotikler her geçen gün hızla artan artan talebi karşılamak için yeterli olamamaktadır. 
Bu noktada postbiyotikler hem sağlık potansiyelleri hem de probiyotiklerin sahip olduğu kısıtlamaları 
aşmak için alternatif yeni bir kavram olarak hayatımıza girmiştir. Postbiyotikler genel olarak probiyotik 
bakterilerin ürettiği ve sağlığa önemli katkı sağlayan metabolik yan ürünler olarak isimlendirilmektedir. 
Postbiyotikler probiyotik olarak tanımlanan bakterilerin lizisi sonucu ortaya çıkarlar. Ayrı zamanda 
metabiyotik, hayalet probiyotik, inaktif probiyotik, hayalet probiyotik ve hücresiz süpernatant gibi farklı 
isimlerle de bilinmektedirler. Yeni bir kavram oluşu nedeniyle kullanım miktarları, kombinasyonları, 
etki mekanizmaları ve güvenli doz aralıkları henüz netleştirilmemiştir. Ancak antihiperkolesterolemik, 
antiproliferatif ve antioksidan etkileri ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Diyete eklenecek elma sirkesi, 
spirulina, kombucha ve lahana turşusu gibi ürünlerin postbiyotik üretimini artırabileceği bilinmektedir.   

Son yıllarda, postbiyotik dikkat toplamakta ve yapılan çalışmalar hızla artmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, postbiyotikler ve üzerinde yapılmış güncel çalışmalar hakkında bilgi vermektir. 

Anahtar Sözcükler: Postbiyotik, Probiyotik, Fonksiyonel Gıda, Sağlıklı Yaşam 
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FONKSİYONEL GIDA PAZARINDA KOENZİM Q10 
 

Öğretim Görevlisi Uğur BAYRAM* 
Prof. Dr. İlkay KOCA ** 

 

Koenzim Q10 ubikinonlar olarak bilinen bileşik ailesine ait, vücuttaki kimyasal reaksiyonlara enerji 
sağlanmasında önemli rol oynayan elektron taşıma zincirinin esansiyel bir kofaktörüdür. Aynı zamanda 
hücreleri çevreleyen lipid membranların bileşeni olarak insan organizmasında endojen olarak üretilen 
lipofilik bir antioksidandır. Hücresel enerji üretiminde çok önemli bir rol oynar ve bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Diğer  antioksidanlarda olduğu gibi vücut tarafından üretilmelerine rağmen, kandaki 
seviyeleri yaşlanma, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle azalmaktadır. İnsan vücudunda hücre içi sentez, 
koenzim Q10’un ana kaynağıdır. Geri kalanı besinlerden alınarak karaciğerde sentezlenebilir. İnsan 
vücudunda koenzim Q10 değişik miktarlarda da olsa çoğu dokuda bulunur. Aynı zamanda insan 
beslenmesinde hayvansal ve bitkisel kaynaklı çok çeşitli gıdalarda farklı miktarlarda bulunur. Besin 
grupları içerisinde; et, balık, karnabahar, bezelye ve frenk üzümünün en zengin kaynakları olduğu 
söylenebilir.  

Özellikle günümüzde, insanların beslenme ve sağlık sektörüne daha fazla önem vermesi nedeniyle 
fonksiyonel gıdaların popüleritesi oldukça artmış olup koenzim Q10 da bu alanda araştırıcıların ilgi 
odağı haline gelmiştir. Son dönemlerde sağlık açısından yararları araştırıcılar tarafından ortaya konulan 
koenzim Q10, gıda, kozmetik veya ilaç endüstrileri gibi farklı ticari dallarda yaygın bir kullanım alanına 
sahip olmuştur. İnsan vücudunda çeşitli etkenlere bağlı olarak azalmasından dolayı gıda takviyesi olarak 
veya çeşitli gıdaların içerisine ilave edilmesiyle fonksiyonel gıda pazarında da kullanımı giderek 
yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Koenzim Q10, Antioksidan, Fonksiyonel Gıda 
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BETALAİNLERİN EKSTRAKSİYONUNDA YENİLİKÇİ TEKNİKLER 

 
Beyza KABA* 

Dr. Öğretim Üyesi Belkıs TEKGÜLER** 
Prof. Dr. İlkay KOCA*** 

 

Gıdaların görünüşü ve rengi, tüketicinin tercihini etkileyen özelliklerin başında gelmektedir. Gıdaların 
işlenmesi, depolanması, dağıtım ve pazarlanması gibi birçok aşamada renkte kayıplar olabilmekte ve 
bunu maskelemek, çekiciliğini artırmak için renklendiriciler kullanılmaktadır. Bu renklendiricilerden en 
önemlisi betalainlerdir. Betalainler, suda çözünme yeteneğine sahip ve azot içeren, betalamik asit 
türevidirler. Genellikle betasiyanin ve betaksantin olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Betasiyaninler 
betalamik asitin siklo-3,4-dihidroksifenilalanin (siklo-DOPA) molekülününün birleşmesiyle oluşurken 
betaksantinler aminoasit veya aminle birleşmesiyle oluşmuştur. Betasiyaninler kırmızı-mor, 
betaksantinler ise sarı-turuncu renge sahiptirler. Betalainler dünyada ve ülkemizde süt ve süt ürünleri, 
meyve suları, soslar, çorbalar, şekerlemeler, jöle, salça, kahvaltılık ürünler, sosis ve sucuk gibi ürünlerde 
renklendirici olarak kullanılmaktadır. Diğer doğal pigmentlere göre daha az yaygın olan betalainler, 
kırmızı ve sarı pancar (Beta vulgaris L. sp. vulgaris), amarant (Amaranthus sp.), frenk inciri (Opuntia 
ve Hylocereusgenera) ve pitaya (Hylocereus polyrhizus)'da bulunmaktadırlar. Betalainler renklendirici 
olmaları dışında, antioksidan, antimikrobiyal, antiproliferatif, kardiyoprotektif, antienflematuvar ve 
antimikrobiyal etkilere de sahiptirler. Betalain kaynaklarından yüksek bir verimle, ucuz ve çevre dostu 
tekniklerle pigment eldesi önemli bir konudur. Doğal kaynaklardan eldesinde daha çok klasik yöntemler 
kullanılırken, günümüzde süper kritik akışkan ekstraksiyon, basınçlı sıvı ekstraksiyonu, mikrodalga 
destekli ekstraksiyon, ultrason destekli ekstraksiyon, vurgulu elektrik alan ekstraksiyonu ve enzim 
destekli ekstraksiyon gibi çeşitli yenilikçi yöntemler tercih edilmeye başlanmıştır. Bu derlemede, 
betalainin özellikleri ve ekstraksiyonunda kullanılan yenilikçi yöntemler üzerinde durulmaktadır.  
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INNOVATIVE TECHNIQUES IN THE EXTRACTION OF BETALAINS 

 
Beyza KABA* 

Dr. Öğretim Üyesi Belkıs TEKGÜLER**  
Prof. Dr. İlkay KOCA*** 

The appearance and color of foods are among the features that affect the consumer's preference. Color 
loss may occur in many stages, such as processing, storage, distribution, and marketing of foods, and 
colorants are used to mask the colorloss and increase its attractiveness. The most important of these 
colorants are betalains. Betalains are water-soluble and nitrogen-containing betalamic acid derivatives. 
They are generally divided into two groups as betacyanin and betaxanthin. Betacyanins are formed by 
the combination of the cyclo-3,4-dihydroxyphenyl alanine (cyclo-DOPA) molecule of betalamic acid. 
Betaxanthins are composed of betalamic acid with amino acids or amines. Betacyanins have a red-violet 
color, and betaxanthins have a yellow-orange color. Betalains are used as a colorant in some food 
products such as milk and dairy products, fruit juices, sauces, soups, candies, jelly, tomato paste, 
breakfast products, sausage and sucuk in the world and our country. Less common than other natural 
pigments, betalains are found in red and yellow beet (Beta vulgaris L. sp. vulgaris), amaranth 
(Amaranthus sp.), prickly pear (Opuntia and Hylocereusgenera), and pitaya (Hylocereus polyrhizus). 
Betalains have antioxidant, antimicrobial, antiproliferative, cardioprotective, anti-inflammatory, 
antimicrobial effects, and coloring. It is an important issue to obtain pigment from betalain sources with 
high efficiency, cheap, and environmentally friendly techniques. Generally, classical methods were used 
to obtain from natural sources. In contrast, various innovative methods, including supercritical fluid 
extraction, pressurized liquid extraction, microwave-assisted extraction, ultrasound-assisted extraction, 
electric field extraction, and enzyme-assisted extraction, have begun to be preferred. This review focuses 
on the properties of betalain and the innovative methods used in its extraction.  
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TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 
 

Doç. Dr. Celal GÜLŞEN* 

Türk eğitim tarihinde eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. 
Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim 
ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir.  

Günümüz Türkiye'sinde de eğitim hizmetleri; adalet, güvenlik ve sağlık hizmetleri gibi devletin temel 
işlevlerinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Eğitim hakkı, T.C 
Anayasası ile güvence altına alınmış, eğitimin tür ve kademelerini ve işleyişe dönük esaslarını 
düzenleyen mevzuatla Türk Eğitim Sisteminin bugünkü yapısı kurulmuştur. Günümüz Türk Millî 
Eğitim Sistemi, bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve bir bütünlük içinde "örgün 
eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere, iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu oluşumda örgün eğitim, 
kendi içerisinde okulöncesi eğitim (anaokulu ve anasınıfı), ilköğretim (ilkokul ve ortaokul), ortaöğretim 
(genel ortaöğretim ve mesleki teknik ortaöğretim) ve yükseköğretim olarak alt birimlere ve eğitim 
kademelerine ayrılmıştır. 

Günümüz eğitim sisteminde eğitim kademeleri içerisinde yer alan okulöncesi eğitim (erken çocukluk 
eğitimi) konusu, eğitim tartışmalarında önemli bir yer etmeye başlamıştır. Erken çocukluk eğitiminin 
önemi konusunda çalışmaların ağırlık kazandığı, okullaşma oranlarının %100’le kadar çıkarılmanın 
hedeflendiği dikkate alındığında, Türk eğitim sisteminde geçmişten günümüze erken çocukluk eğitimi 
konusunda nelerin yapıldığının tarihsel kronolojiyle araştırılıp sunulması önemli görülmüştür. Bu 
önemden yola çıkılarak bu araştırma “Türk Eğitim Sisteminde Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk 
Eğitimi” konusunun araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Konuyla ilgili alanyazın incelenerek, gerekli 
çıkarımlar yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, tarihten günümüze Türk Eğitim Sistemi 
genel hatları ile genel olarak incelenmiştir. Bu inceleme içerisinde erken çocukluk eğitimi konusunda 
detaylı çalışmalar yapılmış, gerek vakıflar ve gerekse devlet eliyle yürütülen erken çocukluk eğitimi 
konusunda yapılan çalışmalar kronolojik bir sırayla ele alınıp yorumlanarak sunulmuştur. Yapılan 
değerlendirmelerde okulöncesi eğitimin/erken çocukluk dönemi eğitiminin, tarihsel süreç içerisinde 
hemen her dönemde önemsendiği görülmüştür. Günümüz iş hayatının ve çalışma koşullarının gereği 
olarak erken çocukluk eğitimine daha çok önem verilmesi gerektiği de kaçınılmaz bir gerçeklik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle elde edilen bulgular ışığında günümüz erken çocukluk 
eğitimine ilişkin çıkarımlar yapılarak, ilgili paydaşlara gerekli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Erken Çocukluk Eğitimi, Eğitim Tarihi, Türk Eğitim Sistemi, Okulöncesi 
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ÇOCUĞUN SOSYAL MEDYA KAYNAKLI UĞRAYABİLECEĞİ ZARARLAR VE 
BUNLARA KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Ar. Gör. İmge Hazal YILMAZ TEKİN* 
 

Çocuklar her zaman zayıf ve korunması gereken bireyler olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle hukuk 
sistemleri çeşitli düzenlemeler ile çocukların korunması bakımdan önlemler almıştır. Ancak gelişen 
teknoloji ve değişen toplumsal yapı, çocukların zarar görmesi muhtemel alanları genişletmiştir. 
Günümüzde artık teknoloji dünyasına doğan çocukların, sosyal medya platformları dolayısıyla da zarar 
görmesi mümkündür. Bu kapsamda ortaya çıkan zararlar, bazen fiziksel olurken, bazen ise çocuk ruhsal 
olarak zarar görmekte ve henüz küçük yaşta ilerideki yaşamını etkileyebilecek önemli sorunlar ile 
mücadele etmek zorunda kalabilmektedir. Bu zararlar, zaman zaman çocuğun bizzat kendisinin sosyal 
medya araçlarını kullanımı ile gerçekleşebildiği gibi, bazı hallerde ise ailenin çocuğa ilişkin sosyal 
medya paylaşımları sebebiyle gerçekleşebilmektedir. Bu noktada iki farklı durum ortaya çıkmaktadır. 
İlki, çocuğun sosyal medyayı bizzat kullanımı ile farkında olmayarak zarar görmesi halidir. İkincisi ise, 
toplumsal değerler ışığında çocuğu öncelikli olarak koruması beklenen ailenin yapmış olduğu sosyal 
medya paylaşımları ile çoğu zaman farkında olmaksızın çocuğa zarar vermesidir. Bu bakımdan ortaya 
çıkabilecek zararlar, mevcut hukuki korumalar ve alınabilecek önlemler bakımından konunun ikiye 
ayrılarak ele alınması mümkündür. Çalışmamızda, yer vermiş olduğumuz bu temel ayrımdan hareketle, 
öncelikli olarak çocuğun sosyal medya kullanımı, bu yolla uğrayabileceği zararlar, mevcut hukuki 
korumalar ve önerilere yer verilecek; ardından ise, ailenin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ile 
çocuğa vermesi muhtemel zararlar, bunlara karşı başvurulabilecek hukuki korumalar ve öneriler 
açıklanacaktır.  
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BİR KARŞILAŞTIRMA: TÜRKİYE VE FİNLANDİYA 
EĞİTİM SİSTEMLERİ 

Arş. Gör. Habibe TOKUŞLU* 

Merve GÖK** 

Erken çocukluk dönemi gelişimsel açıdan hızlı ilerlemelerin olduğu kritik bir süreçtir. Erken çocukluk 
döneminde çocuklara sunulan eğitim desteğinin yaşamlarının sonraki dönemlerini de etkilediği 
bilinmektedir. Bu etkinin öneminin farkında olan ülkeler erken çocukluk dönemi için sağlanan eğitim 
olanakları üzerinde düşünmekte ve geliştirilmesi için ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Eğitimin maddi 
boyutunun yanında kültürel farklılıklar gibi başka etmenlerinde eğitim sistemlerini etkilediğini 
söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, ülkelerin sahip olduğu eğitim sistemlerinin 
incelenmesinin karşılaştırma yapabilmek için araştırmacılara önemli bilgiler sunduğu söylenebilir. Tüm 
dünyadaki eğitim sistemlerini inceleyen PISA’nin yapmış olduğu çalışmalara göre her yıl en üst 
sıralarda yer alan eğitim sistemlerinden birine sahip olan Finlandiya eğitim sistemi araştırmacılar için 
ilginç bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu eğitim sisteminin sahip olduğu özelliklerin neler olduğu, 
eğitim sisteminin kapsamı ve nasıl bir eğitim modelinin uygulandığı araştırma sorusu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Eğitim sistemlerinin küreselleştiği günümüz dünyasında diğer ülke eğitim sistemlerinin birbirinden 
etkilenmelerinin kaçınılmaz olduğu, benchmarking (kıyaslama) yöntemi kullanılarak eğitim 
sistemlerinin incelenebileceği ve yapılan kıyaslamaların her ülkenin en iyi sistemi uygulayabilmesinde 
rehber niteliği taşıdığı söylenebilir. Ayrıca Finlandiya eğitim sisteminin yapılan eğitim araştırmalarında 
üst sıralarda yer almasının etkisiyle Türk ve Finlandiya eğitim sistemlerinin kıyaslanması Türk eğitim 
sisteminin geldiği noktayı belirleyebilmek için önemlidir. Bu nedenle bu araştırma ‘Türkiye ve 
Finlandiya Eğitim Sistemlerinde Erken Çocukluk Eğitiminin’ karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma, genel tarama modeli ile yürütülmüştür. İlgili literatür incelenerek çıkarımlar yapılmış olup, 
bu çıkarımlar yorumlanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye ve Finlandiya eğitim sistemleri incelenmiş ve her 
iki ülkenin erken çocukluk eğitim sistemleri karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Bulgulara göre Türk 
eğitim sisteminde çocukların erken çocukluk eğitimine başlama yaşının daha erken olduğu, sınav 
sistemine geçişin Finlandiya eğitim sisteminde daha geç olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen 
bulgular doğrultusunda Türk eğitim sisteminde eğitim alan çocuklar için yapılması gerekenlere yönelik 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Erken Çocukluk Eğitimi, Karşılaştırmalı Eğitim, Türk Eğitim Sistemi, Finlandiya 
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OKUL MERKEZLİ YÖNETİM VE EĞİTİM SORUNLARI BAĞLAMINDA YENİ BİR 
PARADİGMA: OKUL SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 

Ayşe DEDE* 

Bu çalışmanın amacı, okul merkezli yönetim ve eğitim sorunları bağlamında okul sosyal hizmet 
uygulamalarının önemini ve gerekliliğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Literatür 
taraması yöntemiyle yapılandırılan bu çalışmada okul sosyal hizmetinin okul merkezli yönetim ve 
eğitim sorunları çerçevesinde etkisini değerlendirilmektedir.  

Okul merkezli yönetim (OMY), daha etkili bir okul yönetimini gerçekleştirme ve öğrenme- öğretme 
sürecini geliştirecek koşulları sağlama hedefine odaklanmıştır. Bu bağlamda okul merkezli yönetimdeki 
önemli bir değişken olarak değerlendirilebilecek olan okul sosyal hizmet uygulamaları oldukça önem 
arz etmektedir. Okul sosyal hizmeti alanı sosyal hizmet mesleğinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
ve okullarda öğrencilerin bireysel, ailevi, toplumsal kaynaklı psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve 
sorunlarına yönelik olarak yürüttüğü çalışmaları, uygulamaları ve projeleri kapsayan bir sosyal hizmet 
alanıdır. Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin okul uyumunda oldukça önemli bir role sahiptir ve okul, aile 
ve toplum gibi güç dengelerinin koordinasyonun sağlanmasında oldukça etkin görevler üstlenmektedir. 
Okul sosyal hizmet uzmanları öğrencilerin, sosyal yaşamlarından iletişim kuramama, okuldan kaçma, 
saldırgan davranışlarda bulunma ve olumsuz tavır ve davranış sergileme gibi fiziksel, duygusal ve 
ekonomik sorunlarla mücadele etmede öğretmen ve ailelere gereken desteği sağlamada yardımcı olan 
meslek elemanlarıdır. Ancak, okul sosyal hizmeti uygulamaları, ülkemizde okul, aile, öğrenci ve çevre 
koşullarında yaşanan sorunların yoğunluğuna ve okul sosyal hizmetine duyulan ihtiyaca karşın maalesef 
henüz tam anlamıyla karşılığını bulamamıştır.  Buna mukabil okul sosyal hizmeti anlayışının eğitim 
sisteminde bir değişken olarak yer almasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere 
kronolojik olarak aşağıda yer verilmiştir.     

-17 Nisan 2001 tarihli RG yayınlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği’nde Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) “Sosyal Hizmet Uzmanlarının” görev 
almaları ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır. (MEB, 2001: Madde 4). Bu yönetmelikte okul sosyal 
hizmetine yer verilmesi önem taşımaktadır. Ancak yönetmeliğin sosyal hizmet uzmanlarının MEB’nda 
sadece RAM’larda görev almasını öngörmesi, okullarda da sosyal hizmet uzmanı istihdamı konusunda 
bir açıklık getirilmemiş olması ve okul sosyal hizmet uzmanlarının tanımı ve görevleri konusunda sosyal 
hizmet akademisyenleri dışındaki kişiler tarafından yapılmış olan yeterli olmayan sınırlı bir tanımlama 
ile yetinilmesi gibi bazı eksiklikleri bulunmaktadır. 

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 14-16.Mayıs.2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Aile 
Şurasında alınan "Okul Sosyal Hizmeti başlatılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır" kararı alınmıştır. 

-Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve çeşitli kamu kurumu yetkililerinin katılımıyla 
düzenlenen 22.Ekim.2014 tarihli 14. Merkezi Koordinasyon Toplantısında MEB Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından 2016 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda “Okul Sosyal Hizmet 
Birimleri kurulması” kararı alınmıştır. 

Sonuç olarak okullarda öğrencilerin sosyal risklerden daha fazla korunmaları, öğrencilerin ve ailelerinin 
karşılaştıkları sorunlara daha bilimsel yöntemlerle çözümler üretilmesi, daha güvenli bir geleceğe 
kavuşmaları için okullarda okul sosyal hizmetinin başlatılması önem arzetmektedir. Sosyal hizmet 
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uygulamalarının yetersiz olduğu ülkemizde okul sosyal hizmetinin okul merkezli yönetim ve eğitim 
sorunları bağlamında sunulmasını öngören bir okul sosyal hizmet uygulaması modeli geliştirilmesi,  
MEB’da sosyal hizmet uzmanı istihdamı gerçekleştirilmesi zaruret arzetmektedir. 

Anahtar Sözcükler:  Sosyal Hizmet, Okul Sosyal Hizmet Uygulamaları, Okul Merkezli Yönetim
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 TÜRKİYE VE ALMANYA EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ERKEN ÇOCUKLUK 
EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Celal GÜLŞEN* 
Fatma BAŞKAN** 

Eğitim, toplumsal yapının şekillenmesinde, toplum kültürünün oluşmasında ve nitelikli nesillerin 
yetişmesinde en önemli etkenlerden birisidir. Bireylerin eğitim hizmetlerinin yürütülmesi işi, örgütlere 
yani okullara verilmiştir. Bu nedenle ailelerin emanet ettikleri çocukları için okullardan ve okulların 
yönetiminden sorumlu kamu gücünden beklentileri de yüksek olmaktadır. Okulların, öğrenciyi olumlu 
olarak şekillendirmede tek başına yeterli bir faktör olmadığı, çevreyle etkileşim içerisinde olduğu 
bilinmektedir. Okulların çevreyle ve hatta ülke dışındaki diğer ülke eğitim sistemleriyle etkileşim 
içerisinde olması gereklililği, günümüz eğitim anlayışlarında önemli göstergeler arasında yer 
almaktadır. Ülke eğitim sistemlerinin globalleşen bir dünyada diğer ülke eğitim sistemlerinden 
soyutlanmasının düşünülemeyeceği günümüzde, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin de incelenmesi ve 
benchmarking(kıyaslama) yöntemiyle çıkarımlar yapılması, eğitim sistemlerinin çağın gerisinde 
kalmaması için bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu kıyaslama yapılırken her şeyin hızlı bir şekilde 
değişip gelişmekte olduğu bir dünyada, ülkelerin kendi öz kültürlerini de koruyabilmesi gerekliliği 
unutulmamalıdır. Bu kültürel aktarımda da en önemli unsurun yine eğitim olduğu da bilinmektedir. 
Kültürel değerlerin aktarılmasında erken çocukluk dönemi büyük bir önem arz etmektedir. Durum böyle 
olunca yaklaşık üç milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da erken çocukluk eğitimi merkezinde Almanya 
eğitim sisteminin incelenmesi ve Türk Eğitim Sistemiyle karşılaştırma yapılması önemli görülmüştür. 
Bu nedenle bu araştırma, “Türkiye ve Almanya Eğitim Sistemlerinde Erken Çocukluk Eğitiminin 
Karşılaştırılması” amacıyla yapılmıştır.  Araştırma, genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Konuyla 
ilgili alanyazın incelenerek, gerekli çıkarımlar yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, 
Almanya ve Türkiye eğitim sistemleri genel olarak incelenmiştir. Sonrasında iki ülkenin okulöncesi 
eğitim/erken çocukluk eğitimi uygulamaları araştırılmış ve karşılıklı kıyaslamalarla çıkarımlar 
yapılmaya çalışılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında gerek Almanya’da yaşayan erken 
çocukluk eğitimi yaş grubundaki Türk vatandaşı olan çocukların ve gerekse Türkiye’deki erken 
çocukluk eğitimi yaş grubundaki çocukların eğitim gereksinimleri ile ilgili olarak eğitim sistemlerinde 
yapılması gerekenler konusunda ilgili paydaşlara gerekli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Erken Çocukluk Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi, Almanya Eğitim Sistemi, 
Karşılaştırmalı Eğitim, Okulöncesi Eğitim. 
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MEKANİK SİSTEM VE OPTİK SİSTEM İLE TROMBOFİLİ TESTLERİNİN 
PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Elif İŞBİLEN* 

Arş. Gör. Dr. Seren ORHAN** 

Protein C, Protein S ve Antitrombin-3 eksikliği gibi antikoagülan sistemi etkileyen genetik 
anormallikler, yetişkinlerde venöz trombozun risk faktörleri olarak iyi bilinmektedir. Bu faktörler, 
trombofili nedeninin araştırılmasında rutin olarak taranmaktadır. Bu testlerin tek güncel pratik 
değerlendirmesi laboratuvar testleridir. Pıhtılaşma anormalliklerinin klinik teşhisine ve tedavisine 
yardımcı olmak için hemostaz belirteçlerinin doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde ölçülmesi gerekir. Yeni 
nesil, tam otomatik, yüksek verimli koagülasyon analizörlerinin mevcudiyeti, klinik ihtiyacı 
karşılamaya ve hataları azaltırken doğruluğu artırmaya yönelik faydalar sunmaktadır. Son yıllarda 
sadece standart pıhtılaşma testlerini değil, aynı zamanda pıhtılaşma faktörleri aktivitelerinin ölçümü gibi 
daha karmaşık analizleri de gerçekleştirebilen yeni tip koagülasyon cihazları geliştirilmiştir. Stago STA-
R mekanik yöntemi kullanan bir koagülasyon analizörü iken Sysmex CN-6000 optik yöntemi kullanan 
yeni bir koagülasyon analizörüdür. Bu çalışmanın amacı 2 farklı ölçüm metodu ile çalışan tam otomatize 
Stago STA-R ve Sysmex CN-6000 koagülasyon cihazlarının Protein C, Protein S ve Antitrombin-3 
testleri için analitik performanslarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Testlerin karşılaştırması Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesine 
başvuran hastalardan alınan kan örnekleri kullanılarak yapıldı. Stago STA-R analizörü mekanik 
pıhtılaşma yöntemini kullanırken Sysmex CN-6000 analizörü optik reaksiyon yöntemini kullanan tam 
otomatize koagülasyon cihazlarıdır. Numuneler iki cihazda da analiz edilmiş olup kesinlik ve 
karşılaştıma çalışmaları yapılmıştır. 

Kesinlik çalışması için 2 seviyeli kontrol materyali kullanılarak günler-arası ve gün-içi tekrarlanabilirlik 
çalışması yapıldı. Tekrarlanabilirlik çalışmasındaki tüm CV değerleri <%5 olarak hesaplandı. 
Karşılaştırma çalışması için tanımlayıcı istatistik ile birlikte Paired t testi, Pearson korelasyon, Passing 
Bablok regresyon analizi, Bland Altman grafikleri kullanılarak yapıldı. Her test için en az 30 hasta 
numunesi karşılaştırıldı. Stago STA-R cihazında Protein C, Protein S ve Antitrombin-3 testlerinin 
ortalama değerleri sırasıyla 96,7 , 89,05 , 97,8 iken Sysmex CN-6000 cihazında 100,9 ,86,4 ,91,5 olarak 
bulunmuştur. Korelasyon katsayıları ise 0,972 , 0849 , 0,847 sırayla olarak bulunmuştur.  

Sonuçlarımıza göre Protein C, Protein S ve Antitrombin-3 testlerinin değerleri arasında yüksek derecede 
korelasyon bulunmuştur.Ortalamalar arasındaki fark klinik olarak anlamlı değildi. Trombofili testlerinin 
karşılaştırılmasında 2 farklı sistem olan mekanik sistemin ve optik sistemin sonuçları birbiriyle uyumlu 
ve güvenilir olarak bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Trombofili, Mekanik Sistem, Optik Sistem 

                                                             
*   Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Gaziantep, İstanbul, Türkiye, E-posta: 

elifisbilen@gantep.edu.tr, ORCID Numarası: 0000-0003-3469-3645 



81 

KANSER TEDAVİSİNDE FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI 

Öğretim Görevlisi Seda BULUT* 

Maddenin atomik ve moleküler düzeyde işlenmesi, var olan özelliklerinin değiştirilmesi ve 1-100 
nanometre boyutlarında yeni ürünler oluşturulması olarak tanımlanabilen nanoteknoloji, günümüzde 
birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Nano düzeydeki materyallerin sahip oldukları fiziksel 
özellikler sayesinde gıdadan enerjiye, inşaat ve makineden bilişime, biyoteknolojiden tıp ve 
farmakolojiye kadar pek çok alanda inovatif ürünler geliştirilmektedir. Özellikle tıp ve eczacılık 
alanında kullanımı ile birlikte farmasötik nanoteknoloji diye adlandırılan; hastalıkların teşhisi ve 
tedavisi için yeni alternatifler sunan, ilaç taşıyıcı veya teşhis araçları olarak nano düzeyde materyallerin 
kullanımını ve nano ilaçların üretimini kapsayan yeni bir yaklaşım oluşmuştur. Bu yaklaşım ile birlikte 
birçok hastalığın etkin tedavisi için umut vadeden gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. 

Kanser, günümüzde en önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasında yer alan, karmaşık bir 
mekanizmaya sahip, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve hızla yayılması ile karakterize bir 
hastalıktır. Bu karmaşık hastalığın tedavisinde farmasötik nanoteknoloji uygulamaları ile yeni bir 
döneme geçilmiştir. Kanserli ve sağlıklı doku arasında ayırım yapabilen akıllı ilaçların keşfi, direkt 
kanserli dokuyu hedef alan ilaç taşınımı, geleneksel tedavilere göre daha etkin bir tedavi sağlaması ve 
kanser tedavisinden kaynaklı yan etkilerin en aza indirilmesi farmasötik nanoteknolojik yaklaşımların 
en önemli çıktılarıdır. Farmasötik nanoteknolojik uygulamaların temel unsuru olan nanopartiküller; 
organik bileşikler, lipozomlar, doğal veya sentetik polimerler, metaller, fullerenler, karbon nanotüpler 
gibi materyallerden oluşur ve sahip oldukları üstün fizikokimyasal özellikleri sayesinde, kanserli dokuya 
aktif veya pasif hedeflenebilmektedirler. Aktif hedefleme, nanopartiküllerin yüzeylerinin peptidler, 
şekerler, antikorlar veya vitaminlerle modifiye edilmesi sonrası, nanopartiküllerin kanser hücre 
yüzeylerindeki belirteçleri seçerek etkileşime geçmesini içerir. Aktif olarak hedeflenmiş 
nanopartiküller, ilacın kanser hücreleri tarafından alımını da arttırmaktadır. Pasif hedefleme de ise, 
kanserli dokunun, sağlıklı dokulara göre artmış damarlanma, bunu takiben kanserli dokunun bozulmuş 
sıkı bağlantıları ve bazal zarı, çökmüş lenfatik boşaltım sisteminden faydalanılır. Nanopartiküllerin 
sahip oldukları küçük boyutlarından dolayı, bozulmuş karakteristiğe sahip kanserli dokularda birikme 
olasılıkları artmakta ve dokudan uzaklaştırılmaları da uzamaktadır. Nanopartiküller istenilen zamanda, 
istenilen hücreye, dokuya veya organa hedeflenebilmekte ve hedeflendikleri yerde uzun süreli kalmaları 
sağlanabilmektedir. Bir nanopartiküle birden fazla ilaç etken maddesi ya da hedeflendirici madde 
bağlanabilmekte, ayrıca kanserli dokulara etkin dozlar kolayca ulaştırılabildiğinden hastalığın iyileşme 
süresi de kısalabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı şekil, yapı, bileşim, fizikokimyasal aktivite ve yüzey özellikleri bakımından pek 
çok farklılık gösteren nanopartiküllerin fonksiyonları, biyolojik sistemlerle etkileşimleri ve tüm bunların 
kontrollü yürütülebilmesinin kanser tedavisi açısından önemini vurgulamaktır. Günümüzde kanserin 
hem teşhisi hem de tedavisinde kullanılan nanopartiküllerin, potansiyel toksik etkileri ve uygun toksisite 
değerlendirme testlerinin geliştirilme süreçleri, formülasyonlarının ticarileştirilmesi, büyük miktarlarda 
ve uygun maliyetlerde, uzun süreli ve tekrarlanabilir üretimlerinin sağlanması oldukça güçtür. Bu 
güçlükler kanser tedavisinin rutin klinik uygulamalarında, farmasötik nanoteknoloji yaklaşımlarının 
kullanımını geciktirmektedir. Yakın bir gelecekte biyolojik sistemlerle etkileşimleri ayrıntılı şekilde 
tanımlanmış ürünlerin araştırılıp geliştirilmesi ve üretim süreç güçlüklerinin giderilmesiyle birlikte 
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farmasötik nanoteknoloji uygulamaları, kanseri daha kolay tedavi edilebilir, mortalite oranı düşük, 
iyileşme oranı yüksek bir hastalık haline getirebilir.  

Anahtar Sözcükler: Farmasötik Nanoteknoloji, Kanser Tedavisi, Nanopartikül
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MOLECULAR DOCKING AND MOLECULAR DYNAMICS STUDIES OF SOME 
BIPHENYLKETOXIMES AS A POTENTIAL INHIBITOR OF COVID-19 VIRUS 

INFECTION 
Prof. Dr. Bülent DEDE* 

Zeliha Nur YILMAZ** 

Coronavirus disease (Covid-19) is an acute respiratory infection caused by severe acute respiratory 
syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). It was first emerged in Wuhan, Chine in December 2019 and 
the disease was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. 

It is thought that approximately 6 million people have died from this disease to date. It has been 
demonstrated in clinical studies that there are some symptoms such as shortness of breath, myocarditis, 
and damage to in kidney functions in people who have healed after being infected with this virus.  The 
long-term problems that may arise in people who have survived this disease cannot be predicted. 
Currently, effective vaccines against Covid-19 have been produced in the world, but it is clear that there 
is no treatment method to protect people from the disease. 

In this study, two biphenyl based ketoxime molecules (BHOA and BHOCl) was optimized by using the 
MMFF94 method. Covid-19 main protease enzyme (PDB ID: 6LU7) and ACE2-bound SARS-CoV-2 
spike receptor (PDB ID: 6M0J) proteins were selected for molecular docking studies. The quality of the 
protein structures from pdb file for molecular docking studies were also checked with Ramachandran 
Plot analysis and ProSA-web. Molecular docking simulations were carried out by using AutoDock Vina 
1.1.2 program. Binding energies of the ligands with the 6LU7 and 6M0J were calculated between -6.7 
and -8.1 kcal/mol. 

Finally molecular dynamics (MD) simulations of the protein-ligand complexes were carried out using 
WebGRO. Molecular dynamics calculations were performed for 100 ns in order to examine the stability 
of the complexes. MD simulations were done in the presence of 0.15 M NaCl using 1.0 bar pressure at 
300 K. 

Keywords: Covid-19, Molecular Docking, Molecular Dynamics Simulations, Oxime, Anti-Viral 

                                                             
*  Süleyman Demirel University, Faculty of Sciences & Arts, Department of Chemistry, Isparta, Turkey, E-mail:  

bulentdede@sdu.edu.tr, ORCID Number: 0000-0003-1416-7373 
**  Süleyman Demirel University, Faculty of Sciences & Arts, Department of Chemistry, Isparta, Turkey,  E-mail:  

zelihanurrr@gmail.com, ORCID Number: 0000-0003-0948-7284 



84 

EQUENCE ANALYSIS OF SARS-COV-2 AND SIMILAR GENOMES 
 

 Çağla ÇINAR* 
Prof. Dr. Çağın KANDEMİR ÇAVAŞ** 

Sequence based analyzes applicable to DNA, RNA and protein sequences in bioinformatics are very 
important for evolutionary and biological interpretation of these biosequences.These analyzes provide 
information about the sequence’s family, origin, and similarity or distance to other species. Altough 
alignment algorithms are mostly used as a method in sequence analysis, alignment free methods such as 
data compression can also be used.   

In this study, the distance of genome sequences of SARS, MERS and EBOLA viruses to SARS-CoV-2 
sequence is investigated using Lempel Ziv complexity. Firstly, exploratory data analysis was applied to 
sequences of four virus genomes. The lengths of the genome sequences were obtained and the nucleotide 
numbers, frequencies were visualized. Then, amino acid sequences resulting from transcription and 
translation in each genome were analyzed. While calculating the distance of the amino acid chains 
obtained for each genome to the SARS-CoV-2 amino acid chain, the Lempel Ziv complexity algorithm 
was used as a distance metric. According to the results obtained, the sequences farthest from the SARS-
CoV-2 sequence are EBOLA, MERS and SARS, respectively. In the continuation of the study, local 
alignment was performed to detect the most similar regions of the two most similar sequences, SARS-
CoV-2 and SARS viruses. The amino acid sequence obtained as a result of local alignment was searched 
in the BLAST database, which is widely used in bioinformatics research. In the last part of the study, 
the different protein sequences obtained from the BLAST tool were divided into two groups. These are 
coronavirus family and non-coronavirus family and have been separated for use in further analyses. 

Keywords: Bioinformatics, Lempel Ziv Complexity, Sequence Alignment 
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CA-I VE CA-II İZOENZİMLERİN ARAŞTIRILMASI VE İNHİBİTÖRLERİNİN ÖNEMİNİN 
İNCELENMESİ (2015-2021) 

 
Ümmühan ATEŞ* 

Dr. Öğr. Üyesi Parham TASLİMİ** 

Karbonik anhidrazlar (CA'lar) ve sekiz farklı sınıfa ayrılır (α, β, γ, δ, ζ, η, θ ve ζ). α sınıfı öncelikle 
omurgalılarda bulunur ve memelilerdeki tek CA sınıfıdır. İnsanlarda CA I eritrositlere spesifiktir. CA I 
eritrositlerde çokça bulunmasının yanında böbrek, gastrointestinal sistem, akciğerler, beyin ve gözler 
gibi vücudun diğer kısımlarında da bulunur. Ayrıca CA I’in kırmızı kan hücrelerinde tükenmesi, 
eritrositlerin normal işlevini etkilemese bile CA I, normal insan eritrosit farklılaşmasının erken bir 
spesifik belirteci olduğu saptanmıştır. CA I; gaz alışverişi, iyon taşınımı ve asit/baz homeostazının 
solunması ve düzenlenmesi de dahil olmak üzere 13 farklı biyolojik fonksiyonlar için bir CA II 
temsilcisi gibi gözükmektedir. Bu izoenzimlerin en önemli fonksiyonlarından biri, doku kılcal 
damarlarından metabolizma ürünü olan CO2’i, HCO3

-’a, akciğer pulmoner kapilerde ise HCO3
-’ın CO2’e 

dönüşmesi reaksiyonunu katalizleyerek solunum olayında yer almasıdır. CA II beyinde 
oligodendrositler ve gözde lensler ve retina hücrelerinde, beyin epitelyumunda, düşük seviyede 
proksimal tüp, ve toplama kanallarında, eritrositlerde, kemikte osteoklastlarda, karaciğerde, 
gastrikparietal hücrelerde bulunmaktadır. CA II izoenzimi eksik olduğunda renaltubulerasidoz, 
osteopetroziscerebral kalsifikasyon ile sonuçlanan “CA II eksikliği sendromu” ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla bu izoenzim böbrek, kemik ve beyinde çok büyük önem taşımaktadır. Dönüşümsüz körlüğe 
neden olan glakomda CA II enzimi önemli bir role sahiptir. hCA I ve II enzimlerinin aktivitesini 
durdurmak için inhibitörlere ihtiyacımız vardır. 

CA inhibitörleri iki sınıfa ayrılmaktadır. Birinci sınıf inhibitörler metallerle kompleks yapmış anyonlar 
ve ikinci sınıf inhibitörler ise enzimin Zn+2 iyonuna bağlanan moleküllerden oluşmaktadır. CA’nın en 
güçlü inhibitorleri aromatik ve heteroaromatik sulfonamidlerden oluşmaktadır. Sülfonamidlerin enzimle 
etkileşmesi, öncelikle RSO2NH- bileşiğindeki N atomunun CA enziminin aktif bölgesinde bulunan Zn+2 
ile iyonik bağlanmasıyla olurken, ikinci olarak da hidrofobik etkileşmelerle inhibitörün enzime 
bağlanması ile bu etkileşme tamamlanır. CA inhibitörlerinin birçok sınıfı, çinko bağlayıcı olarak hareket 
ederler. Klasik inhibitörler, çinko bağlayıcı olarak SO2NH-  grubu içeren sülfonamitler, sülfamatlar ve 
sülfamitlerdir. Birçok çalışma, alkol, sülfonamidler, asetat fenoller, sülfamitler ve alkil veya aril 
karboksilik asitlerin CA inhibitörleri olarak kullanılabileceğini bildirmiştir.  

Bu çalışmada 6 makale incelendi. Makalelerde CA I ve II’e karşı bazı bileşiklerin inhibitör özelliği 
gösterdiği incelenmiştir. Makalenin birinde 1,3,5-triazin türevleri içeren bis-benzensülfonamidler hCA 
I ve II'ye karşı inhibitör etkileri incelenmiştir. Bir başka makalede ise imidazolidinyum ligandının 
inhibitör etkileri, klinik bir CA izoenzim inhibitörü olarak asetazolamid ve bir klinik kolinerjik enzim 
inhibitörü olarak takrin ile karşılaştırılmıştır. Bir başka makalede 4-(2-ikameli 
hidrazinil)benzensülfonamid türevlerinin hCA I ve II'ye karşı inhibitör etkileri incelenmiştir. Bir başka 
makalede yeni bis-tiyometilsikloheksanon bileşiği hCA I ve hCA II enzim inhibitörü olarak 
incelenmiştir. Bir başka makalede ise sitozolik hCA I ve II izoenzimlerine karşı inhibitör olarak bazı 
trimetoksiinden türevleri araştırılmıştır. Bir başka makalede ise yeni imidazolinyum, 
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tetrahidropirimidinyum ve tetrahidrodiazepinyum tuzları sitozolik karbonik anhidraz I ve II 
izoformlarının etkili inhibitörleri olarak bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: CA I, CA II, CA inhibitörleri 
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PAZARLAMADA SOSYAL TİCARET 

 
Ahmet Yiğit ÖZGÜL* 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan YILMAZ** 

Galaktik ağ, tüm dünyanın bağlanmış olduğu küresel bir veri alışveriş sisteminde, sistemi kullanan tüm 
insanların dünyanın herhangi bir yerinde, oturduğu yerden neredeyse hareket bile etmeden istediği 
verilere ve programlara ulaşabilmesini ifade etmektedir. İnternetin gelişim sürecinde Darpa, ARPANET 
ve Vincent Cerf sisteminden sonra, herkes tarafından özgürce kullanılabildiği, günümüzdeki hâlini alan 
TCP/IP protokolü icat edilmiştir. Bu gelişmeler sonucu insanlarda, artık fiziksel mağazalara gitmeden, 
nerede bulunurlarsa bulunsunlar internet kullanımı ile alışveriş yapabilme isteği ortaya çıkmıştır. 
Bankacılık sistemlerinin online platformlarda hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 1995 yılında 
Amazon ve eBay online alışveriş siteleri kurulmuştur. Sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olan 
internet ağının, kullanıcıların davranışlarına göre şekillendirilmesi fikri ise bir arama motoru şirketi olan 
Yahoo tarafından 2005 yılında ortaya atılmıştır. Sosyal ticaret olarak karşımıza çıkan bu fikir, insanların 
öneri ve tavsiyelerine güvendikleri kişilerin fikirlerini almak, mal ve hizmetleri aramak ve en son boyut 
olarak da bu mal ve hizmetleri öneri ve tavsiyeler dahilinde satın almak için insanların bir araya gelip, 
öneri ve fikir alışverişleri yaptıkları internet tabanlı bir platform olarak açıklanmaktadır. Sosyal ticaret 
kavramını pazarlama açısından değerlendirdiğimizde, pazarlamada sosyal ticaret kavramını, 
tüketicilerin sosyal medya platformlarını kullanmaları sonucu tüketicilerin verilerinin, eğilimlerinin, 
alışkanlıklarının pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınıp işlenmesi süreci şeklinde ifade 
etmek mümkündür. Çalışmamızda, sosyal medya kullanan çeşitli şirketlerin sosyal medya etkileşimleri 
literatür taramasıyla incelenerek, pazarlamada sosyal ticaret kullanımının önemi, etkileri ve sosyal 
ticaretin etkin kullanımına ilişkin öneriler açıklanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal Ticaret, E-Ticaret, Etkileşim, Sosyal Medya, Pazarlama Ve Satın Alma 
Faaliyetler 
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PROGRAMATİK REKLAM VE GELENEKSEL REKLAMCILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Gizem Fulya GÖKTAŞ* 

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Kemal Özkan YILMAZ** 

 

Son yıllarda öne çıkan bir kavram olarak hayatımıza giren Programatik kavramı gelenekselden farklı 

olarak dijitalleşmenin alt başlığı olarak yer almaktadır. Reklama büyük bütçe ayırmış olan şirketler 

programatik kavramını kullanmaktadır, böylelikle geri bildirim raporlarını çok hızlı şekilde 

ulaşılabilirliği mümkün olmuştur. Programatik daha çok ihtiyaçları karşılar. Geleneksel pazarlamada ki 

asıl amaç konu her ne olursa olsun satışın gerçekleşmesini sağlamaktır. Dolayısıyla geleneksel 

pazarlama satışı hedef alan bir yapıdadır. Geleneksel fikri üretim ve satış yönlüdür. Dijital pazarlama 

ise geleneksel pazarlamadan oldukça farklıdır. Dijital pazarlama çift yönlüdür. Geleneksel medya dijital 

hiçbir şey içermez. Geleneksel medyada, zaman kavramı önemlidir. Geleksel ve dijital pazarlamanın 

tüketici iletişim yönü de farklıdır. Geleneksel pazarlamada hedef kitleden dönüş almak çok daha uzun 

sürmektedir. Belli hedef kitle belirlenememektedir. Dijital kavramına baktığımızda hedef daha dar kitle 

iken  geleneksel medya araçları kapsamı gereği daha büyük kitleye ulaşmaktadır. Bu çalışmada, 

geleneksel medya ve programatik reklam kavramları karşılaştırılarak aralarındaki benzer ve farklı yönler 

ele alınmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Geleneksel, Dijital, Programatik, Reklam 
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FARKLI ATKI SIKLIKLARINDA ÜRETİLEN SATEN KUMAŞLARIN TUTUM 
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğretim Görevlisi Dr. Gülşah SUSURLUK* 

İnsanların tekstil malzemesinden beklentilerinin artması, tekstilin birçok fonksiyonel özelliği bir arada 

bulundurmasını zorunlu kılmıştır. Tam bu noktada tekstil malzemelerinden beklenen tutum özellikleri 

çok önemli bir kıstas halini almıştır. Gelecek yüzyılda insanların giyimlerinde görünüm özelliklerinden 

çok tutum özellikleri belirleyici olacaktır. Günümüzde insanların tekstil malzemesinden beklentileri 

artarken dokuma kumaşlardan beklenen tutum özellikleri de giderek artmaktadır. Dokuma kumaşların 

tutum özelliklerine etkisi olan parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin deneysel yollarla 

kumaştaki etki derecesinin ortaya konulması oldukça önemli hale gelmiştir. Birçok araştırma ile örme 

kumaşların tutumunu etkileyen faktörler incelenmiş ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Ancak dokuma 

kumaşların tutum özellikleri alanında gelişmeler sürdüğünden, konu üzerine yapılan çalışmalar da 

devam etmektedir. Dolayısıyla dokumanın en temel örgülerinden biri olan saten kumaşın tutum 

özellikleri üzerine yapılan bu çalışma, tekstil sektöründe tüketicinin ihtiyaçları ile uyumlu inovatif ürün 

gelişimi için yeni bir bakış açısı sunacaktır. 

Bu çalışmada; çözgüsü pamuk, atkısı farklı lif tiplerinden (pamuk ve keten) farklı sıklıklarda 6 farklı 

saten kumaş üretimi gerçekleştirilmiştir. 3 numunenin çözgüsü ve atkısında Ne 30/2 %100 pamuk ipliği, 

diğer 3 numunenin çözgüsünde Ne 30/2 %100 pamuk ipliği, atkısında ise Ne 15/1 %100 keten elyafı 

kullanılmıştır. Numunelerin çözgü sıklığı aynı, fakat atkı sıklıkları farklı olarak dokuma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Numuneler için kullanılan çözü sıklığı 24.75 çözgü/cm, atkı sıklıkları 18, 20 ve 22 

atkı/cm’dir. Farklı atkı sıklıklarında üretilen bu kumaşların gramaj, eğilme dayanımı, dökümlülük, hava 

ve su buharı geçirgenliği ölçümü yapılmış ve tutum özellikleri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Dokuma, Saten Kumaş, Atkı Sıklığı, Tutum 

 

                                                             
*  Beykent Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye, E-posta: 

gulsahsusurluk@beykent.edu.tr, ORCID Numarası: 0000-0003-3284-2248 



92 

HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİNDE “METAVERSE” UYGULAMALARI 

Doç. Dr. Mihriban KALKANCI* 

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen "metaverse" hem Türkiye hem de dünyada büyük yankı 
uyandırmaktadır. 3 boyutlu ve içeriğini kullanıcıların oluşturdukları sanal dünyaya metaverse 
denilmektedir. Metaverse bir avatarla temsil edilen kullanıcıların alışveriş yapabileceği, 
sosyalleşebileceği, boş zaman etkinliklerine katılabileceği ve öğrenebileceği sanal bir dünyadır. 
Metaverse sayesinde kişi, fiziksel gerçeklikle arttırılmış ve sanal gerçekliği bir arada yaşamaktadır. Hem 
görsel hem de sosyal içerikler barındıran metaverse bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar 
sayesinde kişinin yapay bir fiziksel ortama girmesini sağlamaktadır. Tamamen sanal bir 3D dünya ve 
bunu dünyanın her yerinden farklı kullanıcılarla aynı anda yapabilmektedir. Bireyler özel kulaklıklar, 
artırılmış gerçeklik, akıllı saat ve gözlükler kullanarak bu sanal gerçeklik evrenine ulaşabilmektedir. 
Başka bir deyişle kişilerin telefon veya bilgisayar gibi 2 boyutlu cihazlar üzerinden alışveriş yapmalarını 
sağlayan dijital teknoloji, artık doğrudan 3 boyutlu sanal mağazaya gitme imkanı da sunabilmektedir.   

Oyun ve eğlence sektörlerinden büyük markaların ard arda yatırım yaptığı bu yeni platform, moda 
dünyası için de önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Hazır giyim ve moda sektörü de metaverse 
evrenine en hızlı giriş yapan alanlardan birisidir. Üç boyutlu dünya deneyimi sunan bu dijital evrende, 
tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi moda, kişilerin kendini ifade etme ve kimlik yaratma biçimi olarak 
fırsat tanımaktadır. “Metaverse”in insanların günlük hayatında daha fazla yer almasıyla birlikte fiziksel 
dünyadakinin yanı sıra sanal dünyada da giysilerin daha çok önem kazanması beklenmektedir.  

Bu çalışmada gerçek dünyada giyim ürünleri satan markaların dijital olarak da varlık göstermesine geçiş 
süreci incelenecek ve bu konunun moda ve hazır giyim sektörünün geleceği açısından avantaj ve 
dezavantajları değerlendirilecektir. Fiziksel olarak hiçbir zaman kullanılamayacak ve yalnızca dijital 
dünyada giyilebilecek olan kıyafetler satan firmaların modayı farklı bir boyuta taşımalarının sonuçları 
değerlendirilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Metaverse, İnovasyon, Hazır Giyim ve Moda, Sanal Gerçeklik.   

 

                                                             
*  Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi Bölümü, Denizli, Türkiye, E-

posta: mkalkanci@pau.edu.tr, ORCID Numarası: 0000-0003-3287-1428 



93 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİYOMİMETİK BİLİMİNİN ETKİLERİ 

Öğr. Gör. Şeyma Büşra GÜNCÜ* 

İnsan nüfusu sürekli artış gösteren bir ivmeye sahip olarak yükselmeye devam etmektedir. Artan nüfus, 
istekler, beklentiler, arz ve taleplerde farklılıklara neden olmaktadır. İnsan tüketen bir varlıktır. Gelişen 
ve değişen teknolojiyle bağlantılı olarak tüketim ihtiyaçlarının da arttığı görülmektedir. Gelişmeye ve 
değişmeye her geçen gün devam eden dünyada, birçok sektör bu gelişme ve değişmeden etkilenmiştir. Bu 
sektörlerin en önemlilerinden biri de tekstil sektörü olmuştur. Tekstil sektörü insanlığın varoluşu ile 
birlikte başlayan süreçte her geçen gün büyük bir gelişmeye tanıklık etmiştir. Gelişmeye devam eden 
teknoloji birçok alanda etkisini göstermeye devam ederken, doğadan ilham alarak yeniliklerini 
sürdürmektedir.  

Doğadan ve doğada bulunan sayısız canlı türünden ilham alarak, yaratılan canlıların yaşamlarını 
sürdürebilmek için yaratılışları gereği kullandıkları özellikleri taklit ederek insan yaşamında ihtiyaç 
duyulan eksikleri gidermek amacıyla ortaya çıkan bir bilim dalı olan biyomimetik, doğadan ve doğadaki 
canlılardan uyarlanan özelliklerin mühendislik yöntemleri ile insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için 
uygulanan tüm teknolojik gelişmeleri içermektedir. Biyomimetik biliminin doğadan ve doğadaki sayısız 
canlı türünden insan yaşamına adapte ettiği birçok gelişme ile birlikte, tekstil sektörü insanlığın sadece 
örtünme ihtiyacını karşılamakla kalmamış, hayatı kolaylaştırıcı ve beklentileri yüksek derecede karşılar 
hale gelmiştir.  

Bu çalışmada, biyomimetik bilimi ile alakalı gelişmeler incelenmiş ve bu bağlamda yeni yöntemlerin 
geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla araştırmalar yapılmıştır. Çalışmada nitel tarama yöntemi 
kullanılarak biyomimetik ve tekstil sektörü ile bağlantılı teorik bilgiler verilmiş ve seçilen görsel 
örneklerle desteklenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Tekstil Sektörü, Biyomimetik Bilimi, Tekstilde Biyomimetik 
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LEMPEL-ZIV KARMAŞIKLIK ÖLÇÜMÜ KULLANILARAK BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN 
BULANIK SINIFLANDIRILMASI 

Berk Tolga ÇİFCİ * 

Ramazan KABADAYI** 

Prof.Dr. Çağın KANDEMİR ÇAVAŞ *** 

Sinir büyüme faktörü (NGF) ve beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF) nörotrofin ailesinin iki üyesidir. 
NGF, sinir hücrelerinin hayatta kalabilmesini sağlayan sınırlı miktarda üretilen bir büyüme faktörüdür. 
BDNF, merkezi ve çevresel sinir sisteminde yeni oluşan sinir hücrelerinin büyümesini farklılaşmasını, 
fonksiyonlarını etkiler. Nörobilim çalışmalarında, benzer yapıda olmalarına karşın farklı görevleri olan 
bu iki büyüme faktörünün birbirinden ayrılması büyük önem taşımaktadır.  

Uzaklık matrisi, farklı araştırma alanlarında farklı kullanımlara sahiptir. Biyoinformatik çalışmalarında 
yer alan büyük ölçekli sekans analizinde genellikle, sekans çiftleri arasındaki benzerlik/uzaklık 
ölçümleri esas alınmaktadır. Bu alandaki çoğu uygulamada özellikle kümeleme ve sınıflandırmada çok 
önemli bir yere sahiptir. Biyoenformatikte, sekanslarının birbirleriyle karşılaştırılmasında kullanılan 
Lempel-Ziv karmaşıklığı, kayıpsız veri sıkıştırma algoritması olarak kullanılmasının yanı sıra sekanslar 
arası uzaklık değerleri elde etmek için de kullanılabilmektedir. Bulanık K- En Yakın Komşu algoritması, 
veriler arasındaki bulanık ilişkileri de göz önünde bulundurarak ve veriler arasındaki uzaklığı temel 
alarak sınıflandırma yapmaktadır. Ancak, söz konusu sınıflandırma algoritmasında veriler arasındaki 
uzaklık Öklid uzaklığı olarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmadaki hedef, protein verilerinde herhangi bir 
dönüşüm yapmadan aralarındaki uzaklıkları elde ederek sınıflandırma yapmaktır. Bu amaçla, bulanık 
k-en yakın komşu algoritmasında mevcut olan uzaklık metriği yerine Lempel-Ziv uzaklığı 
kullanılmıştır. 

Çalışmamızın uygulama aşamasında yapısal olarak birbirine benzeyen iki nörotrofin olan NGF ve 
BDNF sekanslarının Lempel-Ziv karmaşıklıkları ve bu karmaşıklıklara dayalı uzaklık değerleri 
hesaplanmıştır. Ardından, Bulanık K-En Yakın Komşu Algoritmasında Lempel-Ziv uzaklıkları 
kullanılarak K komşu sayısının 12 olması karşılığında, sınıflandırma performansı %83 olarak elde 
edilmiştir. Böylelikle, Lempel-Ziv uzaklığının, uzaklık-tabanlı sınıflandırma algoritmalarında 
kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Bulanık K-En Yakın Komşu Algoritması, Büyüme Faktörü, Lempel-Ziv 
Karmaşıklığı, Protein Sekansı 
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 YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 VE ROBOTİK SİSTEMLER  

 
Dr. Öğr. Üyesi Murat DOĞAN* 

1700’lü yıllarda buhar makinesinin icadı buhar enerjisinin üretimde kullanılmasını getirmiş ve Endüstri 
1.0’ı başlatmıştır. 1900’lü yılların başında elektrik enerjisi ile ortaya çıkan kitlesel üretim biçimi ile 
Endüstri 2.0’a geçiş olmuştur. 1970’lerde bilgi teknolojilerinin ve otomasyon sistemlerinin üretim 
süreçlerinde kullanılmaya başlanması Endüstri 3.0’a geçişi sağlamıştır. 2011 yılında Almanya Hannover 
Fuarı’nda ilk defa Endüstri 4.0 kavramı ortaya atıldı. Endüstri 4.0’ı tetikleyen teknolojik ve endüstriyel 
devrim bu dönüşüm ortaya çıkmadan önce başladığı söylenebilir. Endüstri 1.0, Endüstri 2.0 ve Endüstri 
3.0 sırasıyla mekanizasyon, elektrik ve bilgi teknolojileri sonucunda ortaya çıktı. Endüstri 4.0 ise 
cihazlara internet ile bağlanarak onları yönlendirme ve yönetebilme özelliklerinin olmasıyla diğer sanayi 
devrimlerden ayrılmaktadır. Endüstri 4.0 insan gücü yerine makine gücünün kullanılmasını ve üretim 
süreçlerinin otomatik olarak uzaktan yönetilebilmesini vaat etmektedir. Endüstri 4.0’ın teknolojik 
temelleri internet ağı ve siber-fiziksel sistemlere dayanmaktadır. Geleceğin üretimini şekillendirecek 
olan Endüstri 4.0 dokuz grupta toplanmaktadır: (1) büyük veri tabanı, (2) artırılmış sanal gerçeklik, (3) 
robot teknolojileri, (4) bulut bilişim sistemleri, (5) 3D ve 4D yazıcıları (6) nesnelerin interneti, (7) 
otomasyon, (8) simülasyon ve (9) siber güvenliktir. Gelişmiş ülkeler Endüstri 4.0 için altı pilot sektör 
seçmiştir. Bunlardan biri de gıda üretimi ile birlikte yiyecek ve içecek sektörüdür. Endüstri 4.0’ın 
katkısıyla ürün özelliklerini değiştirmeye daha hızlı uyum sağlayan ve müşteriye özel sipariş ile üretim 
yapılabilecek daha esnek üretim yapıları gelişecektir. Gelecekte Endüstri 4.0 büyük ölçekli üreticilerin 
yanı sıra küçük ve orta ölçekli yiyecek içecek işletmelerine de birçok yarar sağlayacağını 
düşünmekteyiz. Endüstri 4.0’ın en önemli bileşeni robotik sistemlerdir. Herhangi bir cihazın robot 
olarak kabul edilebilmesi için insan müdahalesi olmadan özel yazımlarla otonom olarak faaliyette 
bulunabilmesi gerekmektedir. Yapay zekâ eklenerek cihazlar arası iletişim kurabilen bu robotlar insan 
gücünün yerine kullanılabilmektedir. Günümüzde dünya nüfusunun hızlı şekilde artışı ve artan nüfusla 
birlikte ev dışı beslenme gereksinimlerinin çeşitlenmesi ve artışı, yiyecek ve içecek sektöründe köklü 
değişimlere neden olmuştur. Endüstri 4.0 ile önümüzdeki yirmi yılda %80-90 oranında robotlaşma 
öngörülmekte ve yiyecek ve içecek sektörüne bunun yansımalarının olacağı kesindir. Ancak robotların 
ya da robotik sistemlerin sektörde bunu geçekleştirmesi için çok daha fazla yol alması gerekecektir. 
Bununla birlikte sektörün lezzet fenomeni açısından insan unsuruna gereksiniminin hiçbir zaman 
bitmeyeceği ve robotların çok daha uzun zaman insanların yerini alamayacağı da öngörülmektedir. Ama 
yakın bir gelecekte robotik sistemlerle yemeklerin daha sağlıklı, güvenilir, kontrol edilebilir ve 
izlenebilir olacağı kesindir. Buna ek olarak Endüstri 4.0 ile yaşanan dijital dönüşümün sağladığı 
avantajlar sektör açısından gelişimi tetikleyeceği tahmin edilmektedir. Teknolojinin yoğun bir şekilde 
kullanılacağı Endüstri 4.0 sürecinde yiyecek ve içecek sektörünün yeni teknolojilere olan 
gereksinimlerinin daha da önem kazanacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak Endüstri 4.0’ın yirmi yıl 
içinde entegrasyonunu tamamlayarak yiyecek ve içecek işletmeleri tarafından uygulanabilir hale 
geleceğini öngörmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: Endüstri 4.0, Yiyecek ve İçecek Sektörü, Robotik Sistemler, Yemek Hizmeti, 
Gastronomi 
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LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İNOVASYONLA İLİŞKİSİ 

Dr. Öğretim Üyesi Hilal ÇELİK* 
Emre UZUN** 

Çalışmanın amacı, inovasyonun liderlik ve örgüt kültürüyle aralarındaki ilişkisini araştırmaktır. 
Çalışmada inovasyon kavramının önemine değinilmekte, işletmelerde liderlik ve liderin özellikleri 
açıklanmakta ve liderin inovasyon sürecindeki rolü üzerine durulmaktadır. İnovasyonla ilişkili 
kavramlardan bahsederken inovasyon sürecinde liderin rolünün neler olabileceği açıklanmaya 
çalışılmıştır. Günümüzde işletmelerin gelişmelerinin en önemli yolu inovasyon süreçlerini başarılı bir 
şekilde yürütmeleridir. Bu da ancak uygun bir liderlik anlayışı ile mümkün olacaktır. Liderler, doğru 
zamanda, doğru yerde doğru insanlara sahip olarak gelişen yeniliğe açık kişilerdir. Bu çalışmada 
liderlikle inovasyon arasındaki ilişki kavramsal olarak incelenmiş olup yöneticilerin liderlik ve 
inovasyona bakış açıları sorgulanmıştır. Çalışmanın temel bulgusu, girişimciliği teşvik eden, araştırma 
ve geliştirme için zaman harcayan, risk alabilen, fırsatları değerlendirebilen, inovasyon odaklı, uygun 
ortam sağlayan, esnek, katılımcı, yetki ve sorumluluk alabilen zaman zaman da sorumluluk paylaşabilen 
bir liderlik anlayışının gerekli olduğudur.Yöneticilerin çalışanlardan daha iyi verim alabilmeleri için 
çalışanlara terfi, ikramiye, ücret ve izin gibi fırsatlar sunulabilir. Ayrıca çalışanlara yönelik kurs ve 
eğitimler ile bilgi ve becerileri artırılmakta ve  inovasyon sürecini kolaylaştırmaktadır. Yöneticilerin 
odaklanması gereken bir diğer konu da çalışanların ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Çünkü 
çalışanların ihtiyaçları karşılanmazsa işe karşı motivasyonları ve performansları düşecek, iş tatmin 
düzeyleri ve nihayetinde örgüte bağlılıkları azalacaktır. Aynı zamanda liderlerin çalışanlar arasında 
ayrım yapmadan adil bir yaklaşım sergilemeleri ve yöneticilerinin çalışanlara adil bir yaklaşım izlediği 
hissini yaratmaları gerekmektedir. Liderler, çalışanlarının fikirlerine değer vermeli ve önemsemelidir. 
İnovasyon ya da yenilik için yaratıcı düşünmek gerekir. Liderde olması gereken genel nitelikler 
bilinmesine rağmen, liderliğin kesin net bir reçetesi bulunmamaktadır. Her lider, değişen koşullarda 
liderlik tarzını farklılaştırma becerisi gösteremeyebilir. Çünkü iş hayatında karşılaştığınız sorunların 
çeşitliliği fazladır. İşte bu nedenle liderlik tavır ve stratejilerinin de çeşitli olması gerekir. Ancak 
yapılmış olan araştırmalardan da yola çıkacak olursak liderlik ile ilgili söylenen ortak fikrin 
karşısındakini etkileme kavramı olduğu ifade edilebilir. Liderler, grup veya kurumsal amaçların 
gerçekleştirilmesi için başkalarını etkilerler. Liderliğin etki boyutu liderin diğer insanların hayatlarında 
sebep olduğu değişikliklerle ilişkilidir. 

Hem iş dünyasında hem de yönetim literatüründe son yıllarda en çok çalışılan konulardan biri hiç 
şüphesiz inovasyondur. İşletmeler yenilikçi bir şekilde rekabet avantajı elde etmek ve böylece pazar 
üstünlüğü elde etmek isterler. İnovasyonu oluşturmada etkili olan örgütsel faktörlerin başında da örgüt 
kültürü gelmektedir. İnovasyon avantajından etkili bir şekilde yararlanılmak isteniyorsa, strateji, yapı 
ve çevre ile uyumlu bir örgüt kültürüne sahip olunmalıdır. İnovasyon bu kadar güçlü bir etkiye sahip 
iken örgüt kültürü olarak benimsenmesi ve bütün aşamalara yayılması gerekmektedir. İnovatif bir örgüt 
kültürü yapısına sahip işletmeler değişimlere daha hazırdır ve bu sayede değişimlere daha hızlı tepki 
vererek rakiplerine kıyasla rekabet avantajı sağlar. Çalışmada örgüt kültürünün tanımlanması ve önem 
vurgulanmıştır. Liderlik ve örgüt kültürünün inovasyonla ilişkisine ait literatür taramaları incelenerek  
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AHİLİK SİSTEMİNDEKİ İŞLETMECİLİK KURALLARININ GÜNÜMÜZ TÜRK 
İŞLETMECİLİĞİNE KAZANDIRILMASI İLE İLGİLİ BİR MODEL YAKLAŞIMI  

Dr. Öğr. Üyesi Atila HAZAR* 

Ahilik, 13.–19. Yüzyıllar arasında Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde ideal bir insan 
tipini geliştirerek sağlam ve düzenli bir toplum yapısı kurulmasını amaçlayan bir düşünce sistemidir. 
Bu amaca ulaşabilmek için esnaf ve sanatkârlardan oluşan bir üretim organizasyonu olarak Ahi 
Birlikleri’ni geliştirmiştir. Ahi Birlikleri, İslâm’ı değerlerle Türk geleneklerini uyumlaştırarak orijinal 
bir sentez geliştirmiş, bu felsefenin ışığında insanı sistemin ortasına oturtturmuş, insanın dünya ve ahiret 
mutluluğu için ilke ve prensiplerini belirlemiştir. Ancak, endüstrileşme döneminde gerekli önlemler 
alınamadığından fonksiyonel etkinliğini kaybetmiştir.   

Endüstrileşme, kalkınma ve hızlı kentleşme sürecine giren Türkiye’de sosyal dayanışmanın sağlanması, 
Türk işletmeciliğine sorumlu olduğu sosyo-ekonomik fonksiyonları benimseme, yürütme ve sahip 
çıkma anlayışının kazandırılması, çağın gereklerine uygun bir iş ahlakının yaratılması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. Bu tür çabalarla ilgili sosyo-ekonomik organizasyonların oluşturulmasına yönelik 
düşünce sistemlerinin geliştirilmesinde ahilik kültürünün, akılcı ve bilimsel motifler ışığında günümüz 
Türk işletmeciliğine taşınabilir kurallarının kazandırılması yoluyla geleneksel değerlerden yararlanmak 
mümkündür. Bu nedenle ahilik sisteminin akılcı ve bilimsel motifler ışığında günümüz Türk 
İşletmeciliğine taşınabilir kurallarının kazandırılması ve konuyla ilgili bir model geliştirilmesi araştırma 
konusunun amacını oluşturmaktadır. Araştırma; Atila Hazar tarafından Gazi Üniversitesi’nde 
hazırlanmış Ahilik Sisteminde Temel İşletmecilik Kuralları ve Günümüz Türk İşletmeciliğine 
Kazandırılması ile İlgili Bir Model Yaklaşımı konulu doktora tezinden türetilmiştir.  

Araştırmada önerilen model, ahilik kültürünün günümüz Türk işletmeciliğine akılcı ve bilimsel motifler 
ışığında taşınabilir işletmecilik kurallarının kazandırılmasını sağlayacak olan Ahilik Kültür ve 
Araştırma Kurumu’nun kurulması ve kurulacak bu organizasyona işlerlik kazandırılmasıdır.  
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A MODEL APPROACH ON BRINGING THE MANAGEMENT RULES IN THE AHILIK 
SYSTEM TO TODAY'S TURKISH MANAGEMENT 

Asst. Prof. Atila HAZAR* 

Akhism is a system of thought that aims to establish a solid and orderly social structure by developing 
an ideal human type during the Seljuk and Ottoman Empires between 13th  and 19th  centuries. In order 
to achieve this goal, Ahi Unions were developed as a production organization consisting of artisans and 
craftsmen. Ahi Unions have developed an original synthesis by harmonizing Islamic values with Turkish 
traditions, in the light of this philosophy, they have placed human in the middle of the system, and 
determined the principles of human for happiness in this world and in the hereafter. However, the 
functional effectiveness of the Ahi Unions was lost because the necessary precautions could not be taken 
during the industrialization period. 

In Turkey, which has entered the process of industrialization, development and rapid urbanization, it is 
an inevitable necessity to ensure social solidarity, to gain an understanding of  adoption, execution and 
protection of the socio-economic functions Turkish management is responsible for and to create a work 
ethic in line with the requirements of the age. It is possible to benefit from traditional values by bringing 
portable rules of the Akhism culture to today's Turkish business in the light of rational and scientific 
motives in the development of thought systems for the creation of socio-economic organizations related 
to such efforts. For this reason, the main purpose of the research is to bring the portable rules of the 
Akhism system to today's Turkish Business Administration in the light of rational and scientific motifs 
and to develop a model related to the subject. Research is derived from the doctoral thesis on Basic 
Business Rules in the AhiSystem and A Model Approach to bring into Contemporary Turkish Business 
Administration (Advisor: Prof. Dr. Tevfik Tatar) prepared by Atila Hazar at Gazi University. 

The model proposed in the research is the establishment of the Akhism Culture and Research Institution, 
which will provide the modern Turkish business with the rules of portable management in the light of 
rational and scientific motifs, and to make this organization functional. 

Keywords: Akhism, Guilds, Business Administration. 
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LOJİSTİK 4.0’IN DEZAVANTAJLARININ BELİRLENMESİ VE RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ 
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Öğretim Görevlisi Dr. Onur DERSE*  

Lojistik; taşıma, depolama, ambalajlama, elleçleme gibi birçok faaliyeti içinde barındıran ve hızla 
gelişen ve değişen bir sektördür. Lojistiğin değişen şartlara ayak uydurması teknolojiyle ve inovasyonla 
mümkün olmaktadır. Lojistik 4.0 da bu değişimlere entegre olabilmek için teknoloji ve inovasyonun 
yoğun olarak sürdürüldüğü bir dönemdir. Lojistik 4.0 ürünlerin üretilmeye başladığı ilk noktadan son 
kullanıcıya kadar gerçekleşen tüm faaliyetlerin verimlilik, izlenebilirlik, ekonomiklik ve 
sürdürülebilirlik gibi ilkeleriyle yürütülmesini sağlayan ve gerekli entegrasyonu yüksek düzeyde ortaya 
çıkaran bir kavram olarak tanımlanabilir. Lojistik 4.0 kaynak planlama, depo yönetimi, taşıma yönetimi, 
bilgi güvenliği gibi birçok farklı faaliyet alanında yapay zeka, otonom araçlar ve robotlar, nesnelerin 
interneti, blok zincir ve bulut sistemler gibi teknolojilerin kullanılması olarak söylenebilir. Lojistik 4.0 
işletmelere esneklik, izlenebilirlik, verimlilik, entegrasyon, ekonomiklik gibi birçok avantaj sunmasının 
yanında bazı dezavantajlar da sunmaktadır. Bu çalışmada, Lojistik 4.0’ın dezavantajları teknik, çevresel 
ve politik, ekonomik ve sosyal kriterler olarak kategorize edilmiş ve daha sonra L Tipi matris risk analizi 
yöntemi ile değerlendirilmiştir. Lojistik 4.0’da teknik kriterler olarak dezavantajlar altyapı 
gereksiniminin fazla olması, siber güvenlik problemleri, Lojistik 4.0 faaliyetlerini sürdürecek teknik 
personel bulmakta zorluk, uygulama ve kılavuz eksikliği ve kullanılan teknolojilerin platformların 
entegrasyon gerektirmesi olarak sıralanabilir. Ekonomik kriterler olarak kullanılan teknolojilerin yatırım 
maliyetlerinin yüksek olması, teknolojilerin kullandığı enerji maliyetlerinin fazla olması olarak 
sıralanabilir. Sosyal kriterler olarak yetersiz yönetim desteği, istihdam üzerinde olumsuz etki yaratacağı 
kaygısı, çalışanların değişime karşı direnci sayılabilir. Çevresel ve politik kriterler olarak ise kullanılan 
teknolojilerin yüksek enerji ihtiyacı, yasal zorunluklar, devlet desteği eksikliği sıralanabilir. Tüm 
kriterler değerlendirildiği zaman Endüstri 4.0 için en yüksek riske sahip olan dezavantajlarda ilk olarak 
siber güvenlik problemleri gelmektedir. Altyapı gereksiniminin fazla olması, Lojistik 4.0 faaliyetlerini 
sürdürecek teknik personel bulmakta zorluk, istihdam üzerinde olumsuz etki yaratacağı kaygısı ikinci 
sırada risk puanına sahip olmaktadır. Kullanılan teknolojilerin platformların entegrasyon gerektirmesi, 
kullanılan teknolojilerin yatırım maliyetlerinin yüksek olması, çalışanların değişime karşı direnci, 
kullanılan teknolojilerin yüksek enerji ihtiyacı dezavantajları üçüncü sırada risk puan değerine sahiptir. 
Uygulama ve kılavuz eksikliği, teknolojilerin kullandığı enerji maliyetlerinin fazla olması dördüncü 
sırada risk değerine sahiptir. Yetersiz yönetim desteği, yasal zorunluklar, daha az insana ihtiyaç 
duyulması ve devlet desteği eksikliği dezavantajları ise son sırada risk puanına sahip olarak 
sıralanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Lojistikte İnovasyon Ve Teknoloji, Lojistik 4.0, Risk Analizi. 
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COVİD-19 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN LOJİSTİK İNOVASYONLAR 

 
Öğretim Görevlisi Gizem GEÇGİL* 

Öğretim Görevlisi Burcu YAMAN SELÇİ** 

Lojistik tedarik kaynağından müşterilere mal ve hizmet akışı sağlayan  ve  bu süreçte değişimlere açık 
olan bir sektördür. Müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak ve müşteri memnuniyeti yaratmak 
lojistikte verilen hizmete bağlıdır. Müşteri ihtiyaçları hızla değişmekte ve firmaları çıkmaza 
sokmaktadır. Var olan bu sorun Covid-19 salgını ile daha da derinleşmiştir. Yaşanan salgın birçok 
sektörde olduğu gibi lojistik sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Limanlarda bekleyen yükler, 
hammaddeye erişim sıklığının azalması ve uygulanan karantina önlemleri bu olumsuzlardan birkaçıdır. 
Ancak bu olumsuzluklar beraberinde değerlendirilmesi gereken fırsatları da doğurmuştur. Talebin 
istikrarsız seyretmesi  ve tüketici satın alma eğilimlerin değişmesi  e-ticaret hacmini arttırmış ve 
firmalara farklı düşünmek ve yaratıcı çözümler sunmak gibi yetenekler kazandırmıştır. 

Değişen beklentilerin karşılanması müşteri memnuniyeti için gereklidir. Birçok firma bu zorlu sürece 
ayak uydurmaya çalışırken değişime direnç göstermemenin sürdürülebilirlik açısından gerekli olduğunu 
anlamıştır. Sürdürülebilir bir lojistik için bu alanda birçok inovasyon meydana gelmiştir. Taşımacılık, 
depolama, dağıtım  ve satın alma gibi lojistiğin birçok faaliyetinde salgın ile birlikte dönüşümler 
yaşanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde ve sonrasında lojistik sektöründe gerçekleşen 
inovasyonları derlemek ve bunların sektöre etkisini değerlendirmektir.   Bu bağlamda salgın öncesi ve 
salgın sonrası dönem karşılaştırılmış olup sektörde gerçekleşen inovasyonlardan bahsedilmiştir. 
Çalışma sonucunda salgın döneminde lojistikte gerçekleşen inovasyonların, değişen pazar yapısı ve 
tüketici beklentilerini karşılamak açısından  gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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CORPORATE GOVERNANCE, BOARD GENDER DIVERSITY AND INNOVATION  

 
Ph.D. Student Nasredine FATHELKHIR* 

Assoc. Prof. Said KARAM** 
Ph.D. Student Othman GAGA*** 

In response to the international scandals, research about corporate governance has grown more than 
tenfold over recent years. In this respect, it appears that an increasing amount of literature is devoted to 
the relationship between corporate governance, performance and other variables. Otherwise, it is worth 
noting that a confluence of academic publications related to innovation has been less explored. In order 
to respond to the literature gaps, the purpose of our paper seeks to explore the theoretical underpinnings 
and to focus attention on the empirical studies, related to corporate governance mechanisms and research 
and development investment intensity.  

Our methodology is based on conducting research using the following keywords: “corporate 
governance”, “board of directors”, “board gender diversity”, “innovation”, “research and development” 
and “investment”. The process of article selection was carried out based on the title and the abstract. 
With regards to the mixed and different direction results of empirical studies focusing on corporate 
governance and innovation, a literature review seems interesting in order to demystify the theoretical 
relationship between the different corporate governance practices and innovation.  

Our research objective is to tackle the literature gap by realizing an updated state-of-the-art of different 
corporate governance mechanisms relating the ownership structure, board characteristics and audit 
committee attributes to the different types of innovation measures and to develop a conceptual model. 
Moreover, we try to enable the identification of different methodologies used by researchers in this field.  

Thus, it is important to bear in mind that neither the theoretical background nor the empirical findings 
are convergent, therefore, we can assume that is difficult to find or establish a direct relationship between 
innovation and corporate governance mechanisms as determinants. The unfounded consensus is due to 
different issues, such as sample, employed methodology, estimation techniques and theoretical roots 
used by scholars. For these reasons, we can notify the need for future studies to clarify and analyze in-
depth the causal relationship between corporate governance and innovation disclosures, especially in 
emergent markets.  

Keywords: Corporate Governance, Ownership, Gender Diversity, Innovation. 
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SU KALİTE İNDEKSİ VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER KULLANILARAK 
KEVENDÜZÜ GÖLETİ'NİN SULAMA SUYU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  
Doç. Dr. Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU* 

Doç. Dr. Ekrem MUTLU** 

Bu çalışma, Türkiye'nin Sivas ili, Divriği ilçesine 20 km uzaklıkta olan Eğrisu köyü sınırları içerisinde 
yer alan ve sulama amacıyla yapılmış olan Kevendüzü Göleti’nin su kalitesini, mekansal-zamansal 
değişimlerin basit ve anlaşılır ifadeleri olarak indeksler ve istatistiksel yöntemlerden yararlanarak 
belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Bu araştırma için 3 istasyondan bir yıl boyunca aylık olarak su örnekleri alınmış ve 28 parametre 
ölçülerek kirlilik sorunları ortaya konulmuştur. Su kalitesi indeksinin (WQI) hesaplanmasında özgün 
olarak su kütlesinin ana bileşenlerini oluşturan parametreler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, göletin 
su kalitesini WHO ve ülkemizin yerüstü su kalitesi yönetmeliği kriterlerine göre yüksek kaliteli ve çok 
kirli su arasında değiştiğini göstermiştir. İstasyonlar arasında istatistiki açıdan anlamlı fark 
bulunmamasına karşın mevsimsel olarak anlamlı fark ortaya konulmuştur. Kümeleme analizine göre 
yaz ve sonbahar mevsimleri ile ilkbahar mevsimleri kış mevsimine göre çok daha benzer çıkmıştır. 
Sulama suyu kalitesi açısından bakıldığında Sodyum adsorbsiyon oranı (SAR) Mükemmel, RSC 
açısından bir problem tespit edilmemiştir ayrıca % Na durumu iyi ve Kelley oranı(KR) sınır değerlerin 
altında olduğu için sulamaya uygun çıkmamıştır. Magnezyum oranı(MR) değerinin sulama için zararlı 
olduğu tespit edilmiştir. PCA, toplam varyansın %91,26'ini açıklayan dört ana faktörden etkilenmiştir. 
Bu analiz kullanılarak suya ulaşan anyon, katyon ve ağır metal kaynaklı noktasal olmayan kirleticilerin 
göletin başlıca kirlilik kaynaklarını oluşturduğu tespit edilmiştir. Parametrelerin yıllık ortalama 
değerlerine göre su kalitesi indeksi neredeyse iyi kalitede suyu temsil etmektedir ancak tarımda için ağır 
metal açısından risk taşıdığı sonucuna varılmıştır. Bu mekansal ve zamansal ölçekli sonuçlar gelecekteki 
tatlı su yönetimi uygulamalarına rehberlik edecektir. 

Anahtar Sözcükler: Su Kalitesi İndeksi (WQI), Sulama Suyu Kalitesi, Hiyerarşik Küme Analizi 
(HCA), Temel Bileşenler Analizi (PCA), Magnezyum Tehlikesi. 
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YERE MONTE AGRİVOLTAİK SİSTEMLERDE MAHSUL VE ENERJİ ÜRETİM 
POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KIRBAŞ* 

Teknoloji alanındaki gelişmeler ve dünya nüfusunun artması ile enerji ihtiyaçları da artmıştır. İnsanlık 
bu artan enerji taleplerini fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjilerden elde etmeyi istemektedir. 
Yenilenebilir enerji çeşitlerinden olan güneş şu an bu talepleri karşılamak için en çok kullanılan kaynak 
konumundadır. Fotovoltaik paneller aracılığıyla direkt olarak elektrik enerjisi üretmek mümkündür. Her 
geçen gün güneş enerjisi santrallerinin sayıları artmaktadır. Santrallerin ortalama kullanım süresi 20 yıl 
kadar olup ömürlerinin sonunda panellerin ve gerekli ekipmanların yenilenmesiyle tekrardan 
kullanılabilmektedirler. Bu demek oluyor ki santraller kuruldukları araziyi yıllar boyu işgal 
etmektedirler.   

Artan dünya nüfusu ile gıda ihtiyaçları da artacak ve gıda yetiştirmek için gerekli arazi ile güneş enerjisi 
santrali kurulacak olan araziler karşı karşıya gelecektir. İnsanlık tercihini hangi yönde yapacaktır diye 
düşünmek yerine bunun planlanmasının şimdiden yapılması daha doğru olacaktır. Bunun için aynı 
arazide hem tarım hem de enerji üretiminin mümkün olduğu agrivoltaik sistemlerden faydalanmak 
akıllıca olacaktır. Agrivoltaik sistemlerde güneş panellerinin altında ürün yetiştirilebilmektedir. Paneller 
yere monte edilebildiği gibi yerden yüksekte de yapılabilmektedir. Yetiştirilecek ürün için bazı seçim 
kriterleri (güneş ihtiyacı ya da gölge oranı, sulama ihtiyacı vb) göz önünde bulundurulması ile mahsul 
verimi artırılabilir. Aynı anda üretilen enerji ile ek bir gelir sağlanabilir.      

Bu çalışmada 1000 m2 arazi üzerine kurulacak olan agrivoltaik sistem ile marul + enerji üretimi 
yapılması araştırılacaktır. Marul gölgede yetişebilen bir bitkidir ve en uygun yetişme sıcaklık 15,5°C ile 
18,3°C arasındadır. Belirli koşullar altında (örn. gölgeleme) 29°C de bile yetişebilmektedir. Açık arazide 
yapılan üreticilikte -5°C’lik düşük sıcaklıklarda gelişimine devam edebilmektedir. Aynı arazide yılda 4 
sefer hasat yapılabilmektedir. Geleneksel yöntemlerle yapılan üretimde bitkiler arasındaki mesafe 30-
40 cm olacak şekilde metrekareye 7-8 adet marul yerleştirilmektedir. İyi bir ürün dizilim planlaması ile 
marul sayısında bir azalma olmaksızın PV paneller yerleştirilebilir. Çalışma için 50x20 m boyutlarında 
belirlenen arazi üzerine PV sisteminin modellenmesi için PVsyst 7.2 programı kullanılmıştır. Antalya 
ili Manavgat ilçesi (36.83 oK, 31.36 oD 70m yükseklik) ışınım değerleri Meteonom 8.0 programından 
aktarılmıştır. 2015x996x40 mm boyutlarında 2021 yılı üretimi JA Solar marka 400 Wp 34V monokristal 
paneller ile on-grid (şebekeye bağlı) bir sistem tasarlanmıştır. Ekstra ayak maliyeti oluşmaması için yere 
monte şeklinde düşünülen sistemde 1 sırada 20 adet panel ve sıralar arasında 4m mesafe ile 12 sırada 
toplamda 240 adet panel kullanılmıştır. İnverter olarak Huawei marka 100 kW 10 adet inverter 
kullanılmıştır. Sistemden alınan sonuçlar neticesinde yıllık elektrik üretimi 150290 kWh olarak 
belirlenmiştir. PV sistemlerin sistem büyüklüğüne bağlı olmaksızın 5-6 yıl olan amortisman süreci son 
yıllarda 4 yıl olarak hesaplanmaktadır.  

PV panelleri altında marul yetiştirmede panellerden sağlanan gölge sayesinde toprak hızlı bir şekilde 
kurumayacak ve uzun süre nemli kalacaktır. Buda bitkilerin aşırı sıcaktan kaynaklanan ısı stresini 
azaltarak verimini olumlu yönde etkileyecektir. Paneller dolu, yağmur ve don gibi dış hava şartlarında 
bir kalkan görevi üstlenerek üretim kalitesine katkı sağlayacaktır. Yine PV sistemlerde sıcaklık artışı 
ısınma sorununu beraberinde getirerek panel verimlerini düşürmektedir. Panel altlarında ürün 
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yetiştirilmesi panellerin ısınma sorununu da önleyecektir. Bu durumdan hem bitkiler hem paneller 
kazanç sağlamaktadır.      

Sonuç olarak çiftçi ürün miktarında azalma meydana gelmeden daha az su ile marul yetiştirecektir. 
Amortisman süreci sonunda PV sisteminden üretmiş olduğu elektrik ise tamamen ekstra bir kazanç 
olarak çiftçinin gelir hanesine yansıyacaktır. Agrivoltaik sistemler gıda-enerji-su dengesi bakımından 
önemli katkılar sağlayan sistemlerdir.  

Anahtar Sözcükler: Agrivoltaik Sistemler, Enerji, Gıda  
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380 KV KUZEYBATI ANADOLU GÜÇ SİSTEMİNDE TCSC VE SSSC ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Umut Emre UZUN* 
Doç. Dr. Nihat PAMUK** 

Prof. Dr. Sezai TAŞKIN*** 

Artan enerji talebi ile birlikte aşırı yük altında çalışan güç sistemlerinde çeşitli problemler ortaya 
çıkmaktadır. Olası problemlerin büyümesi ya da birkaç farklı problemin meydana gelmesi ile birlikte 
güç sistemlerinin kararlılık yapısı bozulmaktadır. Bu problemleri düzeltmek ve kararlılığı iyileştirmek 
amacıyla güç sistemlerine Esnek Alternatif Akım İletim Sistemleri (FACTS) cihazları bağlanmaktadır. 
Güç elektroniği elemanlarından meydana gelen FACTS cihazları hızlı ve otomatik tepki verme 
kabiliyetleri ile güç sisteminin yük taşıma kapasitesini ve kararlılığını anlık olarak iyileştirmektedir. Bu 
çalışmada 380 kV Kuzeybatı Anadolu (KBA) güç sistemi incelenmiştir. İncelenen güç sistemine seri 
FACTS cihazlarından Tristör Kontrollü Seri Kapasitör (TCSC) ve Statik Senkron Seri Kapasitör (SSSC) 
hat kararlılık indeksleri yardımıyla en kritik enerji iletim hattına bağlanmıştır. Çalışmanın sonunda 
FACTS cihazlarının bara gerilim değerlerine, yüklenme parametresine, aktif ve reaktif güç kayıplarına 
etkisi analiz edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kuzeybatı Anadolu güç sistemi, FACTS cihazları, gerilim kararlılığı, hat kararlılık 
indeksi 
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INVESTIGATION OF EFFECT OF TCSC AND SSSC ON 380 KV NORTHWEST 
ANATOLIAN POWER SYSTEM 

 

Research Asst. Umut Emre UZUN* 
Assoc. Prof. Nihat PAMUK** 

Prof. Dr. Sezai TAŞKIN*** 

With the increasing energy demand, various problems have emerged in power systems that operate 
under overload. With the increasing of possible problems or the occurrence of several different 
problems, the stability structure of power systems can be affected negatively. In order to overcome of 
these problems and improve stability, Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) 
devices are employed in power systems. FACTS devices, which consist of power electronics elements, 
instantly improve the load carrying capacity and stability of the power system with their fast and 
automatic response capabilities. In this study, 380 kV Northwest Anatolian (NWA) power system are 
considered. Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC) and Static Synchronous Series Capacitor 
(SSSC), which are serial FACTS devices, are connected to the most critical energy transmission line 
with the help of line stability indexes. At the end of the study, the effects of FACTS devices on bus 
voltage, load parameters, active and reactive power losses are analyzed. 

Keywords: Northwest Anatolian Power System, FACTS Devices, Voltage Stability, Line Stability 
Index 
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CAR SIDE MIRROR DESIGN WITH SELF-DRYING SYSTEM 

Alpay AHMETOĞLU* 
Saliha KÖPRÜLÜ** 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KEMİKLİOĞLU*** 

In rainy weather, water droplets remain on the side mirrors of the cars. This blocks the driver's vision. 
It is related to the removal of water droplets accumulated on the side mirrors of cars in rainy weather, 
and it has the feature of relaxing the drivers' driving safety in rainy weather. Since there is not much 
change related to the mirror structure and stance, it does not require rearrangements in terms of 
aerodynamics and does not contain different chemicals or materials. Due to the air flow that can be 
sprayed on the side mirrors during the movement of the cars, it allows the removal of water droplets on 
the mirrors. 

Due to the duct behind the mirror and opened to the body part, the air flow will be transferred from the 
back of the mirror to the top of the mirror. As a result of this transfer, the strong air flow from the top 
of the mirror acts like a compressor and removes the water droplets on the mirror. 

It has been calculated as a result of our flow analysis that the speed of 40 km/h that the car will reach 
will be strong enough for the air flow to push the water drop. At the same time, thickening and narrowing 
of the channels in the design was made in order to increase the velocity flow and to remove the water 
drops sufficiently. 

 

Keywords: Mirror Design, Innovation, Self-Drying System 
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YÜZ TANIMA AMAÇLI GÖRÜNTÜ İŞLEME KULLANIMI 
Evren OTUR* 

Ahmet KOLUMAN** 

Yüz tanıma ve yüz belirleme sadece güvenlik amaçlı değil aynı zamanda medikal amaçlı olarak 
kullanımı çok önemsenen tekniklerdendir. Bu kapsamda özellikle plastik cerrahi sonuçlarının 
doğrulanması, yapılan cerrahi işlemlerin geçerli kılınması için cerrahi sonrası kullanımı yaygındır. Bu 
amaç dışında ek olarak, havaalanları, bankalar gibi kritik güvenlik alanlarında daha büyük bir öneme 
sahip olan kurumlarda kişilerin yüzlerini tespit ederek güvenliğin sağlanmasının yanı sıra pandemi veya 
benzer durumlarda temassız kişi tespitini sağlamak önemli kabul edilmektedir.  Bu sebeplerden Python 
dili opencv,dlib kütüpanesi aracılığı ile yüzün üzerinde 80 adet nokta belirlenerek ve bu noktalar 
sayesinde göz çukurunun derinliği, iki göz arası mesafe, elmacık kemiğinin şekli gibi farklı ölçümler 
alınarak yüzün haritası çıkartılarak. Daha sonra bu veri kayıt altına alınarak kameralardan alınan canlı 
görüntülerle veya dijital resim verileriyle karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması sağlanmıştır. Çalışma 
sonucunda %97oranında doğru şekilde yüz tanıma yapılabilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Yüz Tanıma, Derin Öğrenme, Bilgisayarlı Görü, Medikal Doğrulama, Temassız 
Kişi Tespiti 
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USING IMAGE PROCESSING FOR FACE RECOGNATION 

 
Evren OTUR* 

Ahmet KOLUMAN** 

Face recognition and detection are critical methods to utilize not just for security but also for medical 
needs. It is commonly employed following surgery in this context, particularly to check the effects of 
plastic surgery and to authenticate the surgical operations. Aside from this objective, it is deemed 
necessary to enable contactless person detection in pandemic or similar scenarios, in addition to 
providing security by identifying the faces of individuals in institutions that have a higher value in 
crucial security sectors such as airports and banks. For these reasons, 80 points on the face are calculated 
using the Python language OpenCV, dlib library, and other measures, such as the depth of the eye socket, 
are made using these points. For these reasons, 80 points on the face are calculated using the Python 
language OpenCV, dlib library, and other measures such as the depth of the eye socket, the distance 
between the two eyes, the form of the cheekbone, and the face is mapped are taken using these points. 
This data was afterwards collected and matched to live pictures captured by cameras or digital picture 
data, and identification was performed. The study yielded 98 percent correct facial recognition results. 

Keywords: Face Recognition, Deep Learning, Computer Vision, Medical Verification, Contactless 
Person Detection 
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ACİL SERVİSTEN BAŞKA SAĞLIK MERKEZİLERİNE SEVK ORANININ 
İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ 

 
Dr Öğr Üyesi Şeyda Tuba SAVRUN* 

Acil serviste hizmetin yeterliliğinin, verimliliğin izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ‘’Acil servisten başka sağlık merkezine sevk oranı ‘’ 
belirlenmiştir. Bu hedefinin 3. Basamak bir hastane olan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve 
Araştırma hastanesi tarafından gerçekleştirilme durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki bir yıllık zaman diliminde, 3. basamak bir 
hastane acil servisinde hastaneye yatışı yapılarak tedavi edilme kararı alınan ancak farklı sebeplerle 
başka bir yataklı kuruma sevki edilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastane kalite birimi 
tarafından her 3 ayda bir düzenli olarak kayıt altına alınan ‘’Başka bir merkeze sevk oranı üç aylık veri 
analiz form’’ları retrospektif olarak incelenmiştir. Değerlendirme aşamasında ‘’ Acil servise başvuran 
toplam hasta sayısı, başka bir merkeze sevk edilen toplam hasta sayısı, başka bir merkeze sevk edilen 
hasta oranı, başka bir merkeze sevk edilen hastalarda branş bazında konsültasyon oranları incelenmiştir. 
Başka merkeze sevke edilen hastaların sevk edilme nedenlerine göre oranları incelenirken Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ‘’Acil servisten başka bir kuruma sevk edilen hasta 
sayısı / Acil servise başvuran hasta sayısı x 100’’ formu kullanılmıştır. Hadef değer olarak %1 ve altı 
olarak  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. 

Hizmet planlaması kapsamında başka bir kurumda verilmesi gereken hizmetlere ilişkin sevkler 
hesaplamaya dâhil edilmemiştir. Acil servise başvuran toplam hasta sayısı: 93055, başka bir merkeze 
sevk edilen toplam hasta sayısı:141, başka bir merkeze sevk edilen hasta oranı: 0.15 olarak saptanmıştır. 
Başka bir merkeze sevk eden ilk 5 branş; Beyin cerrahi (n): 23, Genel cerrahi (n): 14, Nöroloji (n): 13, 
Nefroloji (n): 10, Enfeksiyon hastalıkları (n): 8 olarak saptanmıştır. Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; 
sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarda, kalite standartlarının uygulanıp uygulanmadığını ve uygulanma 
düzeylerini belirlemektir. Sunulan çalışmada hastanemizin sevk oranı açısından kalite standartlarını 
yakaladığı saptanmıştır. Sevk eden branşlar arasında cerrahi branşların dahili branşlara göre daha fazla 
olduğu saptanmıştır. Bu durumun ise hastanemiz ameliyathane şartlarının yetersiz olmasından 
kaynaklandığı düşünmekteyiz. Ayrıca kalite hedefine ulaşabilmek için belirli dönemlerde ve sürekli 
olarak ‘’Acil servisten başka sağlık  merkeze sevk oranı kullanılması önermekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: Acil Servis, Sevk Oranı, Konsültasyon. 
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HUKUK YARGISINDA ÖZELLİKLE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPAY 
ZEKA KULLANIMI 

Dr. Öğretim Üyesi Okay DURMAN* 

Yapay zeka, insan düşüncesi ve davranışını geliştiren, taklit eden ve bu insan düşünce ve davranışının 
yerine geçebilen sistemler bütünüdür. Hukuk yargısında; gerçek ya da tüzel kişiler, şahıs veya malvarlığı 
haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesini adli yargıya tabi mahkemelerden talep ederler. 
Hakların himayesi gerektiğinde, hukuk yargısı devreye girer ve dava açılması suretiyle hakların iadesini 
veya korunmasını sağlar. Yapay zeka çözümleri, emsal davalara ve mevcut davanın malzemelerine, 
(vakıalara ve delillere) bakarak davanın sonucunu davalı veya davacı açısından tahmin etmeye 
çalışmaktadır.  

Medeni yargılama mevzuatımızda, yapay zekaya ilişkin henüz bir düzenleme mevcut değildir. 
Uygulama açısından ciddi adım Mart 2022’de atılmıştır. Avrupa Birliğiyle “1”1Avrupa Konseyi 
tarafından finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen 
“Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, 2023’te hizmete girmesi 
planlanan, yapay zekâ tabanlı “Yargıtay İçtihat Merkezi” kurulmasına yönelik işbirliği sözleşmesi 
imzalanmıştır. Bu işbirliğinde öncelikli hedef, Yargıtay’ın ulusal ölçekte içtihat birliğini sağlama 
görevini yerine getirmesine katkı sağlamasıdır.  

İkincil ve konumuz açısından önemli hedef ise, ücretsiz olması planlanan sistemin oturması halinde, 
özellikle hukuk davalarında vatandaş ve avukatların elindeki delil ve verileri sisteme girerek davayı 
kazanma ihtimalini öğrenebilmelerine, buna göre dava açıp açmama kararı verebilmelerine olanak 
sağlamaktır. Bu yönüyle, medeni yargılama hukukunun, Kanun’da da yerini bulan (HMK m.30) en 
önemli ilkelerinden biri olan ve “yargılamanın makul süre içinde, düzenli bir biçimde yürütülmesinin 
ve gereksiz gider yapılmamasının sağlanması” olarak ifade edilen usul ekonomisi ilkesinin 
gerçekleşmesine de hizmet edeceği şüphesizdir. Zira, davacı açısından dava açıp açmama, davalı 
açısından sulh olmak, davayı sürdürüp sürdürmeme kararı verilebiliyor olması sayesinde, davaların 
sayısının, mahkemelerin işyükünün beklentilere ve olması gerekene uygun şekilde azalması, davaların 
uzamasının engellenmesi söz konusu olabilecek; adalete erişim veya adaletin gecikmesine yönelik 
yakınmalar ortadan kaldırılabilecektir.  

Medeni usul hukukumuzda kural olarak taraflarca getirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda, 
aslolan dava taraflarının dava malzemesini ve bunları ispata yarayacak delilleri getirmesidir. Eğer 
taraflar etkin şekilde çekişmeli olayları ispata elverişli nitelikteki delilleri ileri sürmezlerse, hâkim, 
sadece ileri sürülmüş olan vakıa ve delillere göre karar vermekle yetinecektir. Yapay zeka bu yönden de 
iki noktada önem arz etmektedir. İlki, yapay zeka tarafından elde edilmiş delillerin davalarda 
sunulmasıdır. Diğeri ise, yapay zekanın, hakim yerine geçerek, dava dosyasına sunulan delilleri 
değerlendirmesidir. Yapay zeka tarafından elde edilmiş delillerin mahkemelerce değerlendirilmesi daha 
kolay benimsenebilir gözükmektedir. Türk mevzuatı açısından da yeni düzenleme ile “belge” başlığı 
altında, elektronik ortamdaki veriler de delil kabul edilmiştir. Taraflarca getirilme veya hakimce resen 
araştırma ilkesinde belge delilinin dava dosyasına girmesi yeterlidir. Delilin elde edilmesi yönteminin, 
insan eliyle olması veya yapay zeka yardımıyla gerçekleşmesi, kanaatimce delil olarak kabul edilmesine 
engel değildir. 
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Buna karşın yapay zekanın hakim yerine geçerek mevcut delilleri değerlendirerek karar vermesi, farklı 
yönlerden eleştirilmekte ve tereddütle yaklaşılmasına yol açmaktadır. Özellikle etik alt yapının 
oluşturulması, silahların eşitliği, genel olarak adil yargılanma hakkının zedelenmemesi, yapay zekayı 
hakim olarak kabul eden bir yargılama düzeninde kullanıcının bilinçsizliğinin gözetilerek, her zaman 
için gerçek kişi hakime başvuru imkanının bulunması, yazılım hatası nedeniyle yapay zeka hakimin 
kararlarının şüpheye yol açma ihtimali dahilinde, kanun yolu denetimine tabi bırakılması ve nihayetinde, 
dijital sistemlerin bilgisayar korsanlarının, virüslerin saldırıları nedeniyle hatalı uygulamalara engel 
olunması adına güçlü koruma sistemlerinin kurulması burada tavsiye olunabilir. 

Anahtar Sözcükler: Yapay Zeka, Medeni Yargılama Hukuku, Delillerin Değerlendirilmesi  
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CEZA SORUMLULUĞU KAPSAMINDA YAPAY ZEKA 

Öğretim Görevlisi Cansu YAVUZER* 

Yapay zeka bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan birçok hukuki sorunu beraberinde 
getirmektedir. Mevcut mevzuatla sorunların çözülmesi mümkün olsa da yaşanacak yeni gelişmeler 
neticesinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulabilecektir.  

Bilgisayar, telefon, akıllı ev sistemi yarı otonom sistemlerdir. Yani insanlar tarafından üretilmekte, 
programlanmakta ve kullanılmaktadırlar. Çok yetenekli olsalar dahi bunlar araçlardır. Arka planda 
üreticiden ya da kullanan kişiden kopmaz, onların denetimindedir. Yarı otonom sistemler hukuki niteliği 
itibariyle eşyadır. Bunların herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur. Üretenin, programcının veya 
kullanıcının ya da hepsinin kusur oranlarına göre sorumluluğuna gidilebilir. Burada daha çok 
nedensellik bağı, yüklenebilirlik, öngörülebilirlik problemleri ortaya çıkabilir. Bu sorunlar klasik ceza 
hukuku yöntemleriyle çözülebilmektedir. İleride sadece üreticinin ya da güvenlik programını 
algoritmalarını yazanın eylemi ve kararıyla hareket etmeyecek bir sistemden bahsedilmektedir. Kendi 
başına öğrenebilen; kendisine yüklenen program dışında farklı programlardan veya başka insanların 
yaptıklarını taklit ederek kendisi farklı bir davranış modeli geliştirebilen bir sistem olacağı 
düşünülmektedir. Tam otonom bir yapay zeka piyasaya sürülürse, tamamen insan kontrolü dışına 
çıkacaksa, bu sistemin kusur yeteneği ve hareket yeteneği olup olmayacağı tartışılmaktadır. İnsanın 
dışında yapay zekaya ilişkin ceza sorumluluğu formatı geliştirmek gerektiği ifade edilmektedir. Karşıt 
görüş olarak; bunların insan olmadığı, ehliyeti, irade özgürlüğü ve vicdanının bulunmadığı ileri 
sürülmektedir. Ceza sorumluluğu açısından değerlendirdiğimizde insan fonksiyonunu ayrıca 
değerlendirmek gerekir. Sorumluluk açısından objektif isnadiyet kapsamında nedensellik bağı dikkate 
alınabilir. Yazılımdan kaynaklı bir sorun olup olmadığı, birlikte mi yoksa sadece birisinin bir 
davranışının mı nedensellik bağını oluşturduğunu tespit etmek gerekir. Nedensellik bağı ve kusur 
hususunda tartışma yaratacaktır. Çünkü sadece yapay zeka değil, yapay zeka davranışı yapıncaya kadar 
çok farklı firmalar veya oralarda çalışan veri işleyicisi insanların davranışları etkili olabilir. İnsanla 
program birlikte mi etkili olacak yoksa üretime kadar insan etkili ama üretim sonrası tamamen başka bir 
yapay zekadan mı destek alınacak? İleride insandan tamamen bağımsızlaşırsa ona özgü bir hukukun 
oluşması gerekir. Kendisi karar verse dahi biz tespit edebiliyorsak, üretimde yüklenen herhangi bir 
programın hala nedensel değeri dolayısıyla devam ediyorsa, bir insana bundan dolayı en azından taksir 
sorumluluğunu yüklememiz mümkün olacaktır. 

Doğrudan insan eliyle yaratılan bu sistem, insanın sorumluluğunu ne ölçüde etkileyecektir? Bu konuda 
en önemli ölçüt, birey yönünden öngörülebilirliktir. Yapay zekayı yaratan insan olduğu için 
sorumluluğu sadece yapay zekaya yükleyemeyiz. İnsanların sorumluluğu ortadan kalkarsa bu suçlulukla 
mücadele imkanı da ortadan kalkar. 

Anahtar Sözcükler: Yapay Zeka, Algoritma, Ceza Sorumluluğu 
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SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KAPSAMINDA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE AZALTILMASI 

 
Öğretim Görevlisi Mesut ULU* 

Öğretim Görevlisi Yeliz AKÇAY** 

Sağlık kurumu işletmeleri iş kazaları ve meslek hastalıklarının görülme olasılığı oldukça yüksek olan 
bir sektördür. Sağlık kurumu işletmelerinde farklı meslek ve görevlerde bulunan çalışanlar sağlık 
hizmeti sunarken hem güvenlik açısından hem de sağlık açısından bir takım risk ve tehlikelerle karşı 
karşıya kalmaktadır. Sağlık işletmelerinde hizmet sunumunun çok karmaşık olması ile birlikte bu hizmet 
sunumu sırasında yapılan hatalar sağlık hizmeti çalışanlarının yaralanmasına ve ölmelerine neden 
olmaktadır. Sağlık işletmelerinde bu risklerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve önlemlerin alınması 
oldukça önemlidir. Risk değerlendirmesi, işyerlerinde ortaya çıkan ve ya dışarıdan gelebilecek 
tehlikelerin, çalışanlara ve kuruma verebileceği zararların ve bu zararlara karşı alınacak önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Risk değerlendirmesi faaliyetleri, işyerlerinde çalışanlar 
için güvenli ortamın oluşturulması, kazaların önlenmesi ile insan kayıplarının azaltılması, kurumların 
kalite ve verimliliğinin arttırılması, acil durumlara hazır olma ve görev paylaşımı gibi birçok konuda 
fayda sağlamaktadır. Çalışmanın amacı sağlık işletmelerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamındaki risklerini belirlemek ve mevcut riskleri azaltmak için önlem faaliyeti geliştirmektir.  Bu 
kapsamda çalışmanın konusu çalışanları tehdit eden tehlike ve zararların belirlenmesi, risklerin 
değerlendirilmesi ve önlem ve kontrol faaliyetlerinin devreye alınmasıdır. Çalışma İstanbul iline bağlı 
bir devlet hastanesin yoğun bakım ünitesinde yapılmıştır. Bu kapsam sağlık işletmelerinde çalışan 
personel üç grupta ele alınmış olup, sırasıyla doktorlar, hemşireler (sağlık memurları ve sağlık 
teknikerleri dahil), bakım ve temizlik elemanlarıdır. Üç grup çalışan için tehlike ve riskler belirlenerek 
riskleri azaltmak için faaliyetleri belirlenmiştir. Çalışmada üç grup çalışan için 10 ana tehlikelinin 
altında 40 değişik hata türü tespit edilerek risk skorları hesaplanmıştır. Risk değerlendirmesine bağlı 
önemli görülen riskler için azaltıcı faaliyetler önerilmiştir. Önerilen faaliyetlerin gerçekleşmesi 
durumunda var olan tehlikelerin risk öncelik skorlarında büyük oranda değiştiği görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Çalışan Sağlığı, İş Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, Sağlık İşletmeleri 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNOVATİF YAKLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğretim Görevlisi Vedat CANER* 

Çalışanların, yaptıkları işlerde sağlık ve güvenliklerinin süreklilik arz etmesi için yürütülen çalışmaların 
tümüne iş sağlığı ve güvenliği adı verilmektedir. İş güvenliği uygulamalarının temelinde, yürütülen işten 
kaynaklanacak tehlikelerin tespiti ve bu tehlikelerin meydana gelmesi durumunda şiddetlerinin 
hesaplanarak olasılık ve şiddetin bileşiminden elde edilen risk skorlarına göre derecelendirilmiş risklerin 
önlenmesi ve/veya kontrol tedbirlerinin alınması yer almaktadır. Türkiye’de 2012 yılında yayınlanan 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren iş güvenliği, günümüze kadar önemi 
her geçen gün artarak ve yasal mevzuat gereğince işyerlerinde uygulanarak süregelmektedir. Teknoloji 
çağında olduğumuz ve Endüstri 5.0 uygulamalarına geçtiğimiz dünyada Türkiye olarak iş güvenliğinin 
inovatif yaklaşımlarla desteklenmesinin eksikliğini araştırmak ve bu alanda gerekli iyileştirmelerde 
bulunmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalarda bir çok Avrupa ülkesinde 
işyerlerinde temel iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapay zeka sistemleri ile entegre çalıştığı 
görülmüştür. İşyerlerinde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kullanmaları zorunlu olan 
kişisel koruyucu ve donanımlar elektronik olarak izlenmekte, işletmenin iş güvenliği kültürü anlık 
olarak işyerlerinde sayaçlar ile görüntülenmektedir. Türkiye’de ise iş güvenliği kanunu kapsamında 
yapılması zorunlu kılınan süreçlerin; yapılan saha denetimlerinde yalnızca evrak bazında takip edildiği, 
fiziki uygulamalarda zafiyetler bulunduğu tespit edilmiştir. İş güvenliğine inovatif olarak bu 
araştırmanın sonucunda, Türkiye’de iş güvenliğinde bilgisayar destekli sistemlere geçilmesinin 
gerekliliği, tehlike ve risklerin tespitinde yapay zeka süreçlerine yoğunluk verilmesi gerektiği, insan için 
tehlikeli işlerde robotların çalıştırılması için iş güvenliği kültürü oluşumu ve bu süreçlerin 
tamamlatılabilmesi için ekonomik yatırımla olması gerektiği tespit edilmiştir. İş süreçlerinde iş 
güvenliği üçlü yapısını oluşturan devlet, işveren ve çalışan yapısının temelini oluşturan devletin, iş 
güvenliğine inovatif yaklaşımlar noktasında işveren ve çalışanları desteklemesi ve işverenler tarafından 
teknolojik gelişmelere uyum sağlanması ile birlikte iş kazası ve meslek hastalıklarının azalacağı, 
çalışanların sağlık ve güvenliklerinin süreklilik arz edeceği öngörülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, İnovatif Yaklaşım 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİNDE GÖREVLİ SAĞLIK PERSONELLERİNİN 
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Orkun DALYAN* 
Hatice DALYAN** 

Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN*** 

İş sağlığı ve güvenliği alanında tespiti ve tedavisi en zor alan psikososyal riskler olarak isimlendirilen 
konulardır. Psikososyal risklerin arasında en önemli sorun olarak kabul edilen tükenmişlik sendromu, 
çalışanların çeşitli sebepler ile görev aldıkları işi severek yapmama yada tamamen bırakma noktasına 
gelmesi olarak tanımlanabilmektedir. Kamu ve özel sağlık sektöründe tükenmişlik sendromu hakkında 
çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen iş sağlığı ve güvenliği biriminde görevli sağlık 
personellerinin tükenmişlik düzeylerini inceleyen bir araştırma bulunmaması araştırmanın gerekliliğini 
göstermektedir. 

Bu çalışmada, Çanakkale ilinde iş sağlığı ve güvenliği biriminde görevli 79 sağlık personeline (işyeri 
hekimi ve diğer sağlık personelleri) tükenmişlik düzeylerinin ölçülmesi amacıyla araştırma çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmaya sağlık personellerin tükenmişlik düzeylerinin hangi sosyo-
demografik değişkenlere göre farklılıklar gösterip göstermediği araştırılmıştır. Tükenmişlik 
düzeylerinin ölçülmesinde Maslach ve Kopenhag tükenmişlik ölçekleri kullanılmıştır. Anket verileri 
SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. 

Maslach tükenmişlik sonuçlarına göre en yüksek ortalamaya sahip ifade, "İşte çok fazla çalışma" (X̅ = 
4.39), en düşük ortalamaya sahip ifade ise "Hastalarla çalışma yıpratıcı" (X̅ = 2,02) dır. Maslach 
tükenmişlik ölçeği ile cinsiyet ve OSGB bünyesinde çalışma değişkenleri arasında istatistiksel düzeyde 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Kopenhag tükenmişlik sonuçlarına göre en yüksek ortalamaya sahip ifade, "Aile ve arkadaşlar için vakit 
ayırma" (X̅ = 4.21), en düşük ortalamaya sahip ifade ise "İş günü sonunda tükenmiş hissetme" (X̅ = 
2,10) dır. Kopenhag tükenmişlik ölçeği ile sadece sertifika sınıfı değişkeni arasında istatistiksel düzeyde 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilecek bilgiler ile iş sağlığı ve güvenliği biriminde sağlık kısmının 
uygulayıcıları olan işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin tükenmişlik düzeyleri belirlenerek olası 
çözüm önerileri belirlenebilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Çanakkale, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 
Sağlık Personelleri, Tükenmişlik Sendromu 
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GÜNÜMÜZDE BİLGİ KİRLİLİĞİ 

Doç. Dr. Ömer KARAMAN* 

 

Bilgi kirliliği doğru, yanlış veya eksik bilgilerin birlikte aşırı yüklenmesi sonucu meydana gelen 
belirsizliğin oluşturduğu huzursuzluktur. Günümüz bilgi çağında her türlü bilgiye doğru, yanlış veya 
eksik olmak üzere çok kısa zamanda ulaşmak mümkündür. Ayrıca günlük yaşamda farkında olmadan 
birçok bilgi adeta bilgi bombardımanı şeklinde yaşamın bir parçası olmaktadır. Bu durum yaşamı 
kolaylaştırıcı etkilerin yanı sıra birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Yapılan araştırmalarda 
sosyal medya ve web platformları aracılığı ile yapılan sahte haberler; söylenti çıkarmak, yalan haber 
veya bilgi yaymak, ön yargılı kamuoyu oluşturmak, dezenformasyon yapmak, kasıtlı başlıklarla tıklama 
tuzağı oluşturmak, mizah veya şaka yolu ile aldatıcı yalan hikayeler yaymak, zararlı bir amacı olmadığı 
izlenimi yaratan hiciv içerikli parodiler ve mizahi içerikler oluşturmak, sahte ve önyargılı inceleme 
sonuçları ve asılsız görüşler yaymak, aldatıcı ve adil olmayan propagandalar yapmak, siyasi veya 
finansal kar amaçlı komplo teorileri oluşturmak şeklinde kategorilendirilebilir. Bu doğrultuda 
insanlarda, belirsizlik ve kafa karışıklığı sonucu, algılarını kendi isteklerine göre yapılandırarak 
kazançlar elde etmek hedeflenmektedir. Kazançlar ise siyasal, finansal, ideolojik ve eğlence olarak 
sıralanabilir. Diğer taraftan teknolojik nedenlerden veya yoğun haber trafiği gerçeği ile birlikte ilk haberi 
verme gibi telaşelerden istenmedik bilgi kirlilikleri de oluşmaktadır. Buna göre ulusal olmaktan çok 
evrensel bir probleme dönüşen bilgi kirliliği ile mücadelede önleyici yasal ve teknolojik düzenlemeler, 
anne-baba eğitimleri, farkındalık çalışmaları ve her eğitim kademesinde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise ve yükseköğretim) olmak üzere medya okur-yazarlığı eğitimlerini içeren eylem planları ivedilikle 
yürürlüğe girmelidir.. 
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TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER GELECEĞE NASIL BAKIYOR? ANKARA HACI 
BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DÜNDAR* 
Arş. Gör. Dr. Cemal Ersin SİLİK** 

Bu araştırmanın amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörüne ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesidir. Veriler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören 
öğrencilerden toplanmıştır. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında söz konusu fakültede öğrenime devam 
eden öğrenci sayısı 1507’dir. Araştırmacılar tarafından, 2022 Şubat ayının ilk haftasında öğrenci listesi 
üzerinden rasgele seçilen 306 öğrenciye anketler dağıtılmıştır. 157 anket doldurularak araştırmacılara 
teslim edilmiştir. Doldurulan anketler titizlikle incelenmiş ve analize uygun olmayanlar veri setinden 
çıkarılmıştır. Sonuç olarak 125 kullanılabilir anket toplanmıştır. Geri dönüş oranı yaklaşık % 41’dir. Bu 
çalışmada 5’li Likert ölçeği (1 - kesinlikle katılmıyorum, 5 - kesinlikle katılıyorum) kullanılmıştır. 
Öğrencilerin “turizm algıları” Türker vd. (2016) tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak ölçülmüştür. 
Ölçek yedi boyut ve 33 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırmada, doğrulayıcı faktör analizi için AMOS 
programı kullanılmıştır. Ölçeğin çok boyutlu yapısı nedeniyle “turizm algısı” çok boyutlu olarak (ikinci 
düzey doğrulayıcı faktör analizi) ölçüm modeline dâhil edilmiştir. Ölçüm modelini test etmek için 
maksimum olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin 
hemen hemen kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir (x2 = 587.293, df = 370, 
p < 0.01, x2/df = 1.587, RMSEA = 0.069, CFI = 0.818, NFI = 0.633).  χ2/df değeri <5.0, “makul bir 
uyum” olduğunu göstermektedir. 0.90’a eşit veya daha büyük CFA ve NFI değerleri kabul edilebilir 
uyumu göstermektedir. Bu değerler özellikle NFI değeri istenilen seviyede değildir. Bunun örneklem 
sayısının istenilen seviyede olmamasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, RMSEA 
değeri<0.080 kabul edilebilir uyumu göstermektedir. Faktör yükleri 0.50’nin altında olduğu için 4 
madde ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 29 maddenin faktör yükleri istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.01). 
Ölçeğin her boyuta ilişkin alfa katsayıları 0.644 ile 0.861 arasındadır. Ortalama açıklanan varyans 
(AVE) 0.27 ile 0.67 arasında değişmektedir. Birleşik güvenirlik (CR) değerleri ise 0.65 ile 0.86 arasında 
değişmektedir. Boyutlar arasındaki korelasyonlar 0.85’in altındadır. Bu sonuç çoklu bağlantı sorununun 
olmadığını göstermektedir. İstatistik paket programı yardımıyla yapılan analizler sonucunda özel hayat 
ve tatillerin öğrenciler için çok önemli olduğu, öğrencilerin kendilerini turizm sektörü için uygun kişiler 
olarak gördükleri ve turizm sektöründe çalışma motivasyonlarının iyi fakat çok yüksek olmadığı 
bulgulanmıştır. Diğer taraftan öğrencilerin çalışma koşullarından, sektördeki sosyal imkanlardan ve terfi 
olanaklarından, sektörde çalışanlara ödenen ücretlerden, yönetici ve iş arkadaşı tutumlarından memnun 
olmadıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak öğrenciler genellikle turizm sektörüne olumlu 
bakmamaktadırlar. Turizm eğitimi alan öğrencilerin sektöre olan bakış açılarını olumluya çevirmek ve 
motivasyonlarını arttırmak amacıyla mesleği korumaya ve şartlarını düzeltmeye yönelik somut adımlar 
atılmalıdır. En büyük adım olarak turizm meslek yasasının yürürlüğe konulması önerilmektedir.  
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ZENGİNLİK VE YOKSULLUK DÖNGÜSÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Öğretim Görevlisi Emrah KÖROĞLU* 

Sahip oldukları ekonomik güçlerine göre ülkeler gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış şeklinde 
kategorize edilmektedir. Bazı ülkeler sahip oldukları zengin doğal kaynakları kullanarak gelişmiş ülke 
ünvanına sahip olurken, bazı ülkeler de kısıtlı kaynaklarını doğru bir şekilde kullanarak gelişmiş ülke 
olarak adlandırılmaktadır. Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler için ise sahip oldukları doğal 
kaynakların sınırlı olduğu ya da kısıtlı kaynaklarını doğru kanallara aktaramamış oldukları söylenebilir. 
Ülkelerin gelişmiş ülke konumuna erişebilmeleri için izlemeleri gereken yollar literatürde uzunca 
yıllardır tartışılan bir konu olmuştur. 

Bu kapsamda çalışmanın çıkış noktasını, Ragnar Nurkse tarafından ifade edilen ‘bir ülke fakir olduğu 
için fakirdir’ tezi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yoksulluğun kısır döngüsü sorununu incelemek 
ve bu döngüden çıkış yollarını ortaya çıkarabilmektir. Çalışma kapsamında ABD, Çin, Rusya, Güney 
Kore, Almanya, Japonya, Brezilya ve Türkiye’ye ait GSYİH, kişi başına düşen GSYİH, işsizlik, tasarruf 
seviyesi, eğitim harcamaları, AR-GE yatırımları, doğrudan yabancı sermaye girişleri gibi bazı makro 
ekonomik göstergeler incelenmiş ve ülkelerin göstergeleri arasında benzerlikler yakalanmaya 
çalışılmıştır. ABD ve Çin’in seçilmesindeki neden GSYİH bakımından dünyada ilk iki sırada yer 
almaları, Rusya’nın ise sahip olduğu doğal kaynakların gelişmesinde etkili olduğunun düşünülmesidir. 
Almanya ve Japonya’nın seçilme nedeni yaşadıkları İkinci Dünya Savaşı’nın, Güney Kore’nin ise 1952 
tarihli savaşın yıkıcı etkilerini atlatıp günümüzün gelişmiş ülkeleri arasında yer almalarıdır. Almanya 
ve Japonya ekonomileri yıkılırken Türkiye’nin dış ticaret fazlası veriyor olması, aynı zamanda Kore 
savaşına da asker gönderen ülke olması,  günümüz itibariyle ise bu ülkelerin Türkiye’den yüksek 
GSYİH sahibi olmaları inceleme için merak uyandırmıştır. Brezilya’nın tercih sebebi ise gelişmekte 
olan bir ülke olması ve ekonomik açıdan Türkiye’ye benzerlik göstermesidir. Çalışmanın analiz 
kısmında, Türkiye özelinde 1990-2020 yılları arası yıllık veriler kullanılarak ilgili göstergelerin 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi yapılan Augmented Dickey Fuller birim kök testi, Engle Granger 
eşbütünleşme testi, Hata Düzeltme Modeli ve Granger nedensellik analizi kapsamında incelenmiştir. 
Türkiye’de AR-GE yatırımları, tasarruf seviyeleri ve doğrudan yabancı sermaye girişlerindeki artışın 
ekonomik büyüme üzerinde artışlara neden olduğu, ekonomik büyümedeki artışların ise, eğitim 
harcamalarını, tasarruf seviyelerini, istihdam oranlarını ve doğrudan yabancı sermaye girişlerini 
arttırdığı gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan veriler, OECD ve Dünya Bankası 
kaynaklarından elde edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, yoksulluğun bir kısır döngü yarattığı söylenebilmekle birlikte yoksulluğun bir 
kader olmadığı da gözlemlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerinden kurtularak, günümüz 
itibariyle dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı başaran Almanya’nın, yoksulluğun kader 
olmadığını gösterdiği söylenebilir. Japonya ve Güney Kore’nin günümüzdeki ekonomik gücü de 
Almanya örneğini destekler niteliktedir. Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin bu 
başarılarının kaynağı olarak, eğitime ve teknolojiye verdikleri önem ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda 
düşünüldüğünde bilime dayalı ekonomik model uygulayan ülkelerin gösterdiği bu başarının, gelişmekte 
olan ülkelere yoksulluk döngüsüyle mücadelede örnek olabileceği söylenebilir. 
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YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE QR MENÜ UYGULAMALRININ TÜKETİCİLER 
PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Doç. Dr. Fatih ERCAN* 

Özlem YILMAZ** 

Yiyecek içecek işletmelerinde menüler, satışa sunulan ürünlerin ismi, içeriği, fiyatı ve görselleri 
hakkında tüketiciye bilgi verme ve pazarlama aracı olarak değerlendirilebilir. Teknolojide meydana 
gelen gelişmeler klasik basılı menü kullanımı yerine günümüzde dijital menüleri popüler hale 
getirmektedir. QR menü, mobil cihazların kare kod okuma özelliğini kullanarak kullanıcıların menüye 
erişim sağlayabildiği güncel bir teknoloji türü olarak dikkat çekmektedir. Bu tür bir yeni teknolojiye 
dayalı menü kullanımı hakkında yiyecek içecek işletmesi tüketicilerinin sahip oldukları tutumların 
belirlenmesi, bu uygulamaların devamlılığı ve memnuniyeti sağlama açısından önemlidir. Bu 
çalışmanın amacı, yiyecek içecek işletmelerinde QR menü uygulamaları hakkında tüketici görüşlerini 
ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, nitel veri toplama tekniklerinden biri olan görüşme tekniği 
kullanılarak, kartopu örnekleme yöntemi ile 30 QR menü kullanıcısından veriler elde edilmiştir. Elde 
edilen veriler betimsel analize tabi tutularak tematik kodlama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 
bu temaların frekans ve yüzdeleri ile açıklamalarına yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere 
dayalı olarak bankacılık işlemleri, HES kodu tarama, alışveriş gibi alanlarda kullanım alanı yaygınlaşan 
QR kod teknolojisinin günümüzde QR menü uygulamasında kullanımının da giderek yaygınlaştığını 
belirtmek mümkündür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, QR menü kullanımını tüketicilerin en çok 
kullanımı kolay, özel hissettiren ve ilgi çekici bir deneyim olarak nitelendirdiklerini göstermektedir. 
Bununla birlikte hijyen sağlama ve zaman tasarrufu QR menü uygulamasının klasik menüye göre en 
önemli olumlu yönleri olarak bulunurken, teknolojiyi kullanamama ve internet erişim sorunu tüketiciler 
tarafından en olumsuz bulunan yönler olarak tespit edilmiştir. Bulgular ayrıca, yiyecek içecek 
işletmelerinde QR menü kullanımının tüketicilerin büyük bir çoğunluğu için tercih sebebi 
oluşturmadığını, fakat gelecekte QR menü uygulamasının tamamen klasik menü yerine geçeceği 
yönünde tüketicilerin çoğunluğunun görüş belirttiğini ortaya koymaktadır. Tüketicilerin QR menü 
uygulamasında bulunması en çok istedikleri özellikler ise sırasıyla daha fazla görsel ve bilgi, sipariş 
oluşturma ve ödeme olarak çalışmada ulaşılan dikkat çekici bulgular arasındadır. Yiyecek içecek 
işletmelerinin bu bulgulardan hareketle QR menü uygulamalarını geliştirmeleri, tüketiciler tarafından 
QR menüde olumsuz olarak değerlendirilen yönlerin tespit edilerek eksikliklerin giderilmesi ve yeni 
özellikler ekleyerek tüketici beklentilerini karşılamaları önerilebilir. Bu şekilde müşteri beklentilerinin 
karşılanması, memnuniyet ve bağlılığın sağlanması açısından yiyecek içecek işletmeleri için önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla, QR menü uygulamaları işletme hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olarak 
etkin bir şekilde kullanılabilir.   
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EVALUATION OF QR MENU APPLICATIONS IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES 
FROM CONSUMERS' PERSPECTIVE 

Doç. Dr. Fatih ERCAN* 
Özlem YILMAZ** 

In food and beverage businesses, menus can be considered as a marketing tool and inform the consumers 
about the name, content, price, and visuals of the products offered for sale. Advances in technology 
make digital menus popular today, instead of using traditional printed menus. QR menu draws attention 
as an up-to-date technology where users can access the menu by using mobile devices with QR code 
reading features. Determining the attitudes of food and beverage business consumers about the use of 
such a new technology-based menu is important in terms of ensuring the business’s continuity and 
consumer satisfaction. The aim of this study is to reveal consumer opinions about QR menu applications 
in food and beverage businesses. For this purpose, data were obtained from 30 QR menu users by 
snowball sampling method, using the interview technique, which is one of the qualitative data collection 
techniques. The obtained data were analyzed with descriptive analysis and thematic coding processes 
were carried out. Then, the frequencies and percentages of these themes and their explanations are given. 
Based on the data obtained from the study, it is possible to state that the use of QR code technology, 
which has become widespread in areas such as banking, HES code, and shopping, is also becoming 
increasingly common in QR menu applications today. The findings of this study show that consumers 
most often describe QR menu usage as an experience that is easy to use, feels special, and engaging. 
However, providing hygiene and saving time were found to be the most important positive aspects of 
the QR menu application compared to the classical menu, while the inability to use technology and the 
problem of internet access were determined as the most negative aspects by the consumers. The findings 
also reveal that the use of QR menus in food and beverage businesses does not constitute a reason for 
the preference for the majority of consumers, but the majority of consumers express that the QR menu 
application will completely replace the classical menu in the future. The features that consumers most 
want to have in the QR menu application are more visual and information, order, and payment, 
respectively, among the remarkable findings reached in the study. Based on these findings, it can be 
suggested that food and beverage businesses develop QR menu applications, identify the negative 
aspects of the QR menu by consumers, eliminate deficiencies, and meet consumer expectations by 
adding new features. In this way, meeting customer expectations is important for food and beverage 
businesses in terms of ensuring satisfaction and loyalty. Therefore, QR menu applications can be used 
effectively as an important tool in achieving business goals. 
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ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA İNSAN-ROBOT İLİŞKİLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

Emine BOZKUŞ* 

Endüstri 4.0 yapay zekânın ve nesnelerin internetinin hızlı gelişmesiyle birlikte robotik alanında büyük 
bir atılımın gerçekleşmesini sağlamıştır. Robot kullanımı üretimden sağlığa, gündelik hayattan eğlence 
hayatına olmak üzere her alanda büyük bir hızla artmaktadır. Endüstri 4.0 ile daha da yaygınlaşan robot 
teknolojisi, üretim süreçlerine sağladığı katkı nedeniyle artan bir talep ile birçok segmentte popüler 
olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde insan-robot iş birliği, iş süreçlerini daha 
esnek hale getirerek kaliteyi artıran ve üretim hacmini güvenli bir şekilde genişleten bir çarpan olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnsanları, robotların hızı, hareketi ve kuvvetinden kaynaklanan tehlikelerden 
korumak için robotlar çalışmalarını genelde bir koruma çitinin arkasında gerçekleştirir. Ancak insanlarla 
makineler arasında yakın bir iş birliği isteniyorsa, bu etkin standart yöntem, tehlike kaynağını, tehlike 
altındaki insanlardan fiziksel olarak ayırmak için kullanılamaz. Endüstri 4.0 stratejisinin sürdürülebilir 
ve başarılı bir şekilde benimsenmesi analiz edilirken, çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli 
önlemler alınmalıdır. Güvenlik ve güvenilirlik, insan ortamlarında çalışan robotların tasarımı ve 
kontrolünde gelecekteki teknik zorluklar için kriterdir. Ne yazık ki, şu anda piyasada bulunan çoğu 
endüstriyel robotun mekanik yapıları ve fiziksel özellikleri bu gereksinimleri karşılamaktan uzaktır ve 
insanlarda ciddi yaralanmalara neden olma riski yüksektir. İnsan güvenliğini sağlamak için robotun 
mekanik özelliklerinin yanı sıra planlama ve kontrol stratejilerinin güvenlik özelliklerini de ele alan bir 
güvenlik sistemi geliştirmek önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Endüstri 4.0, İnsan-Robot İş Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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