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Etkinlik Programı 

1. Gün  

1. Oturum  

salon1 (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Eylem Akdeniż Göker  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Eylem 

Akdeniż Göker 

Türkiye'de Sosyal Demokrasinin Neo-Liberalizmle İṁtihanı: 

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (Shp) Deneyimi 

9:15 Ege Gaziȯğlu An Overvıew of F/w 23-24 Trends in the Shade of Covıd-19 

9:30 
Dr. Öğretim Üyesi Özlem 

Altındağ Kumaş 

Matematik Güçlüğü Olan İl̇kokul Öğrencileri İç̇in Sözel Problem 

Stratejileri 

9:45 

Araştırmacı Ayşenur Gönültaş 

- Dr. Öğretim Üyesi Fatma 

Yaşar Ekiċi ̇

Ail̇eleriṅ Yılmazlık Düzeyleri ̇İl̇e Çocuklarının Miżaç Özellik̇leri ̇

Arasındaki ̇İl̇iş̇ki ̇

10:00 
Dr. Öğretim Üyesi Canan 

Tiḟtik̇ 

Rekabet Stratejil̇eriṅden Farklılaştırma Stratejil̇eri ̇Açısından 

Otel İş̇letmecil̇iğ̇i ̇Yönetiṁiṅiṅ İṅcelenmesi ̇

10:15 

Dr. Öğretim Üyesi Gonca 

Özdemir Tarı - Dr. Öğretim 

Üyesi Seher Meral 

Theoretical Investigations On a 6,6'-((1e,1'e)-Hydrazine-1,2-

Diylidenebis(Methanylylidene))bis(2-(Trifluoromethoxy)phenol) 

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demogun1
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Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 Çay Kahve Arası  

 

 

salon 2 (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Kadir Özdemir  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 Doç.Dr. Kadir Özdemir 
Haloasetik Asit Oluşumunda Klor Diosit 

Oksidasyonunun Etkisi 

9:15 
Dr. Öğretim Üyesi İṡmail Kutlugün 

Akbay - Yara Alabdullah 

Maleik Asit Monomerinin Polimerizasyon Koşullarının 

Polimer Özelliklerine Etkisi 

9:30 Arş.Gör.Dr. Çağlar Çetinkaya 
Şeffaf Kontaklara Sahip Cdte Güneş Hücresinin Yarı-

Şeffaflık Özelliklerinin İncelenmesi 

9:45 Dr. Öğretim Üyesi Merve Engin 
Ambalaj Kağıtlarının Optik Özelliklerinde Gramaja Göre 

Farklılıklar 

10:00 Çay Kahve Arası  

2. Oturum  

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum12
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salon1 (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi M. Kemal Temel  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:45 
Dr. Öğretim Üyesi M. Kemal 

Temel 

Osmanlı İṁparatorluğu’nda Koruyucu Sağlık Kurumlarının 

Gelişimi 

11:00 Doç.Dr. Bilge Öztürk 
Kibarlık Stratejilerinin Kullanımında Toplumsal Cinsiyet: Bir 

Çözümleme Örneği 

11:15 
Mohammad Naeım Nasırı - 

Doç.Dr. Metin Eken 

Afganiṡtan Uluslararası Medyasında Chrıstchurch Terör 

Saldırıları 

11:30 Dr. Serkan Demiṙ 
Yönetiċi ̇ve Öğretmenleriṅ Destek Oda Eğiṫiṁiṅe İl̇iş̇kiṅ 

Tutumlarının İṅcelenmesi ̇

11:45 Dr. Öğretim Üyesi Erdem Geçiṫ 
Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Anlamlı Markaya Geçiş̇: 

Anlamlı Markalara Yönelik̇ Biṙ Analiż 

12:00 Çay Kahve Arası  
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salon 2 (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Seydi Yıkmış  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:45 
Behiye İṅcisu Aydoğdu - Dr. Öğretim Üyesi 

Nazan Tokatlı Demiṙok - Doç.Dr. Seydi Yıkmış 

Bağırsak Mikrobiyomu ve Gıda Alerjisi 

Arasındaki İl̇işki 

11:00 

Dr. Öğretim Üyesi Andleeb Shahzadi - Dr. 

Öğretim Üyesi Hammad Ahmed - Dr. Öğretim 

Üyesi Waseem Hassan 

Factors Affectıng Wıllıngness of Doctors to 

Work in Rural Areas 

11:15 
Araştırmacı Melis Kuzucu - Doç.Dr. İṡmail 

Murad Pepe 

Alt Ekstremiṫe Lenfödemi ̇ve Liṗödemi:̇ Olgu 

Sunumu ve Liṫeratürün Gözden Geçiṙil̇mesi ̇

11:30 
Vet. Hekim Servet İṅaç - Doç. Dr. Ali 

Gücükoğlu 

Manda Karkaslarında Escheriċhiȧ Coli ̇Serotiṗ 

O157:H7 Profil̇i ̇

11:45 
Vet. Hekim Servet İṅaç - Doç. Dr. Ali 

Gücükoğlu 

Manda Karkaslarından Elde Edil̇en Escheriċhiȧ 

Coli ̇Serotiṗ O157:H7 İżolatlarının Antiḃiẏotik̇ 

Diṙenç Profil̇leri ̇

12:00 Çay Kahve Arası  

3. Oturum  
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salon1 (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Murat Cevikbas  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

12:15 Dr. Murat Cevikbas 
Küçük ve Orta Ölçekli İṅşaat Firmalarında Meydana 

Gelebilecek Risklerin Maliyete Etkisinin Belirlenmesi 

12:30 
Araştırmacı Emre Demiṙten - Dr. 

Öğretim Üyesi Gökhan Atalı 

Atmega2560 Mikrodenetleyici Tabanlı Yeni Bir 

Geliştirme Kartı Tasarımı (Labmega) 

12:45 Prof.Dr. Nafiz Maden 
Tarihi Kayıtlarda Doğa Olayları ile Afetlerin Toplum Algısı 

ve Sosyal Boyutu 

13:00 
Oskay Kahraman - Dr. Öğretim Üyesi 

Ersan Turunç - Prof.Dr. Rıza Biṅzet 

Orobanche Aegyptiaca Pers. Eksraktı ile İṅdirgenmiş 

Grafen Oksit Altın Nanokompozitlerin Sentezi ve 

Karakterizasyonu 

13:15 

Araştırmacı Oskay Kahraman - 

Araştırmacı Neva Ünal - Prof.Dr. 

Aylin Dogen - Prof.Dr. Rıza Biṅzet 

Endemik Onosma Halophila Boiss. & 

Heldr.(Boraginaceae) Türünün Kimyasal İç̇eriği, 

Antimikrobiyal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi 

13:30 Çay Kahve Arası  
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salon 2 (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Hülya Kulakçı Altıntaş  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

12:15 Doç.Dr. Hülya Kulakçı Altıntaş 

Covid-19 Pandemisinde Yaşlıların Yaşadığı 

Koronavirüs Korkusu ve Aksiyetesi ile Covid-19 

Aşısına Yönelik Tutumları Arasındaki İl̇işkinin 

Değerlendirilmesi 

12:30 
Araştırmacı Mustafa Okandan - Dr. 

Öğretim Üyesi Kurtuluş Özlü 

Beden Eğiṫiṁi ̇Dersiṅde Öğrenci ̇Merkezli ̇

Yöntemleriṅ Kullanılmasına Yönelik̇ Öğretmen 

Tutumlarının İṅcelenmesi ̇

12:45 Dr. Öğretim Üyesi Erdem Gülersoy 

Tipik Kene Paralizli Köpeklerde Serum 

Metabolomiklerinin 1h Nmr Spektroskopisi ile 

Değerlendirilmesi 

13:00 
Arş.Gör.Dr. Adem Şahan - Dr. Öğretim 

Üyesi Canberk Balıkçı 

Apirasyon Pneumonili Buzağılarda Bazı Metabolik ve 

Elektrolit Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

13:15 

Uzman Mehmet Nuri Yakar - Uzman 

Nagihan Duran Yakar - Uzman Ali Can 

Öztürk - Uzman Esra Akdaş Tekiṅ - 

Prof.Dr. Namigar Turgut 

Majör Abdominal ve Ortopedik Cerrahilerde 

Postoperatif Olası Komplikasyonların Tahmininde 

Cerrahi Apgar Skor ile Modifiye Cerrahi Apgar Skorun 

Karşılaştırılması 

2. Gün  

1. Oturum  

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demogun2
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salon1 (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Hakan Yapıcı  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 Dr. Hakan Yapıcı - Öğr.Gör. Döndü Uğurlu 
Genç Bayan Yüzücülerin, Spora Özgü Becerilerinin 

Biyolojik Olgunlaşma ile İlişkisi 

9:15 

Dr. Hakan Yapıcı - Arş.Gör. Büşra Emlek - 

Arş.Gör.Dr. Mehmet Gülü - Öğr.Gör. 

Döndü Uğurlu - Prof.Dr. Ebru Çetiṅ - 

Prof.Dr. Ali Ahmet Doğan 

12 Haftalık Pil̇ates Egzersiż Programının Bazı 

Performans Parametreleri ̇ve Vücut 

Kompoziṡyonu Üzeriṅdeki ̇Etkiṡi ̇

9:30 Dr. Mehmet Alpay Çal 

Gebelikte İṅtraserebral Hemorajiye Cerrahi 

Yaklaşım ve 2. Trimester Gebeliğinde Saf Motor 

Afazi ve Afoni İl̇e Prezente Olan Bir İṅtraserebral 

Hemoraji Olgusu 

9:45 
Samet Can Türk - Dr. Öğretim Üyesi İl̇knur 

Yazıcılar Özçelik 

Empatik Eğilim ve Liderlik Yönelimi: Beden Eğitimi 

Öğretmenleri ve Antrenörler Üzerine Bir İnceleme 

10:00 
Arş.Gör.Dr. Zehra Öksüz - Dr. Öğretim 

Üyesi Ş. Selma Uras Güngör 

Türkiẏe’niṅ Antalya Bölgesiṅdeki ̇Trıgonella 

Smyrnea Boıss. Türünün Etanollü Ekstreleriṅiṅ 

Antiṁik̇robiẏal ve Antiḃiẏofil̇m Aktiv̇iṫeleri ̇

10:15 Çay Kahve Arası  
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salon 2 (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Safure Cantürk  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 Dr. Öğretim Üyesi Safure Cantürk 
İklim Değişikliğine İl̇işkin Toplumsal Söylemin 

Değişiminde Medyanın Rolü 

9:15 Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karabıyık 
30-15 Aralıklı Fiṫness Testi:̇ Kalp Atım Hızı ve Algılanan 

Zorluk Derecesi ̇Arasında İl̇iş̇ki ̇Var midır' 

9:30 
Uzman Süheyla Karadağ Erkoç - 

Arş.Gör.Dr. Esma Aşık 

Total Tiroidektomi Ameliyatı Geçiren Bir Hastada 

Postoperatif Geçici Afazi 

9:45 

Arş.Gör. Sevim Beyza Ölmez - 

Arş.Gör. Tuğçe Çoban - Prof.Dr. Selda 

Başar 

Kompresyon Çorabının ve Dokulu Tabanlıkların 

Hastalar Tarafından Algılanan Rahatlık Hissinin 

İṅcelenmesi 

10:00 Dr. Öğretim Üyesi Veysel Can 
Astım Eğiṫiṁ Müdahaleleriṅde Okul Hemşiṙesiṅiṅ 

Önemi ̇

10:15 
Uzman Tunahan Döken - Doç.Dr. 

Emre Bayram 
Endodontide Tork ve Apikal Kuvveti Etkileyen Faktörler 

10:30 Çay Kahve Arası  

2. Oturum  
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salon1 (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Sağsözlü  

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:45 
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Özet 

 Aşırı sağcı ve beyaz üstünlüğünü savunan Brenton Harrison Tarrant tarafından 15 Mart 2019 

tarihinde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör 

eyleminin Afganistan uluslararası medyasında nasıl temsil edildiği; terör eyleminin kurbanları 

olarak Müslümanların ve olayın failinin söz konusu kuruluşların haberlerinde nasıl sunulduğu 

bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Müslümanlara yönelik olarak gerçekleştirilen ve 

faillerin Batılı olduğu terör eylemlerinin münferit eylemler olarak değerlendirilmesi ve failin 

de psikolojik sorunlarla çerçevelenmesi ilgili literatürün sıklıkla işaret ettiği bir durumdur. Bu 

verinin Afganistan’da yayın yapan uluslararası yayın kuruluşları açısından, Christchurch terör 

saldırıları özelinde geçerli olup olmadığı ya da ne ölçüde geçerli olduğu çalışmanın temel 

problemini teşkil etmektedir. Hedef kitlenin Müslüman olması ve terör saldırılarının yaygınlığı 

sebebiyle özellikle Afganistan’da bu türden bir olayın nasıl çerçevelendiğinin ele alınması 

önem arz etmektedir ve Yeni Zelanda terör olayının Afganistan’da yayın yapan uluslararası 

medya kuruluşlarında nasıl temsil edildiğine dair herhangi bir çalışma yapılmadığı 

görülmektedir. Bu önem ve eksiklik çerçevesinde araştırma, uluslararası yayın kuruluşlarının 

ülke özelindeki misyonlarını belirginleştirmek açısından dikkate değer sonuçlar ortaya koyma 

potansiyeline sahiptir. Araştırma kapsamında VOA Dari, DW Dari, Özgür Radyosu, BBC 

Farsça ve Euronews Farsça gibi Afganistan uluslararası medyasının 15.03.2019-27.08.2020 

tarihleri arasında kendi internet sitelerinde olay ile ilgili yayınladığı yazılar, nitel araştırma 

yöntemi tekniklerinden doküman analiziyle ele alınmış elde edilen verilerin analiz edilmesinde 

içerik analizine başvurulmuştur. Analiz süreci, araştırma alt soruları bağlamındaki temalar 

doğrultusunda şekillendirilmiştir. Elde edilen veriler çerçevesinde söz konusu medya 

kuruluşlarının olayı direk olarak terör saldırısı şeklinde vermekten çeşitli tekniklerle ve 

mümkün olduğu kadar kaçındığı, eylemin failini doğrudan terörist olarak nitelendirmediği 

bulgulanmıştır. Ayrıca İslam ve Müslüman gibi kavramların yazılarda yeterince kullanılmadığı 

ve temsil edilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda ilgili medya kuruluşlarının uluslararası 

medya emperyalizmini doğrular biçimde İslomofobik eğilimlere, yerel düzlemde de dahil 

olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Christchurch Cami Saldırıları, Uluslararası Medya, İ̇slam 

Karşıtlığı, Temsil 
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Christchurch Terrorist Attacks in Afghanistan International Media 
 

 

Abstract 

  

The subject of this study is how the terrorist act committed by far-right extremist 

and white supremacist Brenton Harrison Tarrant during Friday prayers in 

Christchurch, New Zealand on March 15, 2019, is represented in the international 

media in Afghanistan, and how Muslims as victims of the terrorist act and the 

perpetrator of the act are presented in the news coverage of these media units. The 

fact that terrorist acts against Muslims committed by Westerners are evaluated as 

isolated acts and the perpetrator is framed with psychological issues is a situation 

that is frequently highlighted in the relevant literature. The main problem of this 

study is whether or to what extent this data is valid for international broadcasting 

organizations in Afghanistan in the context of the Christchurch terrorist attacks. 

Because the target audience is Muslim and terrorist attacks are common, it is 

especially important to address how such an event is framed in Afghanistan, where 

no research has been conducted on how the New Zealand terrorist incident is 

represented in international media organizations’ broadcasting. Within the context 

of this importance and deficiency, the research has the potential to obtain 

remarkable results in terms of clarifying the missions of international media 

organizations in the country. The articles published on the websites of 

Afghanistan's international media such as VOA Dari, DW Dari, Radio Free, BBC 

Persian, and Euronews Persian between 15.03.2019 and 27.08.2020 were analyzed 

using document analysis, one of the techniques of qualitative research method, and 

content analysis was used to analyze the data obtained. Within the framework of 

the data obtained, it was observed that the media organizations in question avoided 

directly portraying the incident as a terrorist attack as much as possible using 

various techniques and did not directly characterize the perpetrator of the act as a 

terrorist. 

Keywords: Afghanistan, Christchurch Mosque Attacks, International Media, 

Islamophobia, Representation 
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Özet 

 Bu araştırmada, ailelerin yılmazlık düzeyleri ile çocuklarının mizaç özellikleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde; ailelerin yılmazlık düzeyleri 

ile çocuklarının mizaç özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı; ailelerin yılmazlık 

düzeyinin çocukların mizaç özelliklerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. 

Bunun yanında, ailelerin yılmazlık düzeylerinin ve çocuklarının mizaç özelliklerinin çeşitli 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun 

olarak düzenlenen araştırmanın örneklemini; 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, İstanbul 

ilinin 6 ilçesinden (Halkalı, Eyüp, Beykoz, Çekmeköy, Sultangazi, Üsküdar) basit seçkisiz 

örnekleme modeliyle seçilmiş devlet ilkokulu bünyesindeki anasınıfları ve bağımsız 

anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 4-6 yaş grubu 271 çocuk ve 

ebeveynleri oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; “Bilgi Formu”, “Aile 

Yılmazlık Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği”dir. Araştırmadan elde edilen verilerle 

ilgili yapılan analizler: “Yüzde-Frekans Analizi, Bağımsız Grup T Testi, Tek Yönlü Varyans 

(ANOVA) Analizi, Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi”dir. 

Araştırma sonucunda; ailelerin çoğunun ‘mücadelecilik ve meydan okuma’ya yönelik yılmazlık 

özelliğine sahipken, en az sahip olunan yılmazlık özelliğinin ‘kontrol’e yönelik yılmazlık 

olduğu saptanmıştır. Çocukların çoğu ‘sıcakkanlılık-utangaçlık ve ritmiklik’ mizaç özelliğine 

sahipken, en az sahip olunan mizaç özelliği ‘tepkisellik’ olarak saptanmıştır. Ailelerin yılmazlık 

düzeyleri ile çocuklarının mizaç özellikleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu; ailelerin 

yılmazlık düzeyinin çocukların mizaç özelliklerini anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. 

Ailelerin yılmazlık düzeylerinin cinsiyete, yaşa ve sahip olunan çocuk sayısına göre anlamlı 

düzeyde farklılaştığı; birliktelik durumlarına, eğitim durumlarına, çalışma durumlarına, 

yetiştirildikleri ebeveyn tutumlarına ve içinde yetiştikleri coğrafi bölgeye göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı saptanmıştır. Çocukların mizaç özelliklerinin ise cinsiyete ve devam edilen 

anaokulu türüne göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; yaşa, kardeş sayısına ve doğum sırasına 
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göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır. *Bu bildiri, Ayşenur GÖNÜLTAŞ’ın 
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Özet 

 İklim değişikliği sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutları giderek büyüyen küresel bir 

sorundur. Küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması, 

beraberinde kuraklık, sel, yangın, fırtına gibi mevsim anormalliklerini beraberinde 

getirmektedir. İklim değişikliğine bağlı, aşırı iklim olayları ve iklim göçleri, tüm ülkeler için 

sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları en ağır sorunları beraberinde getirmektedir. Kamuoyunu 

yakından ilgilendiren bu sorunlara karşı yürütülecek mücadelede toplumsal farkındalık ve 

söylemin değişiminde kitle iletişim araçları önemli rol üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarına 

haber akışını sağlayan medyanın söylemi ise toplumsal söylemin ve algının oluşumunu 

etkilemektedir. Son yıllarda hızla gelişerek kendisi bir alan haline gelmeye yüz tutan ‘medyada 

iklim değişikliği’ literatürü medyanın iklim değişikliği gibi çok boyutlu, sonuçları açısından 

belirsizliklerle dolu ve hızlı politik kararlar almayı gerektiren konuları toplumların gündemine 

taşımaktaki önemli rolüne işaret etmektedir. İklim değişikliği sanayileşmiş ülkelerde 1980 

sonrasında medya ve kamuoyu gündemine gelirken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 

gündemine ancak 2000’li yıllardan sonra geldiği görülmektedir. Dünyada, iklim değişikliği ve 

sonuçlarına ilişkin uluslararası birçok bilimsel uyarı olmasına rağmen 2000’li yıllara kadar 

Türkiye’nin kitlesel medya organlarında kuraklık dönemleri, olağanüstü hava olayları ya da 

mevsim anormallikleri dışında iklim değişikliği sorunsalı anlamlı şekilde yer bulamamıştır 

(Şahin, Ü. (2014). Türkiye medyasında, iklim değişikliği ve buna bağlı çevre haberlerine ilişkin 

ilginin özellikle 2010 yılından sonra yaygınlaştığı görülmektedir. Bu değişimde, iklim 

değişikliğinin soyut olan sonuçlarının daha somutta yaşanması, beklenmeyen felaketlerin 

doğrudan iklim değişikliği ile ilişkilendirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki çevre 

politikalarındaki değişimler ve buna bağlı medya gündeminin içinde yer alması da etkili 

olmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen çevre ve iklim değişikliği ile ilgilenen uzman alan 

muhabirlerinin henüz olmaması, konunun medyada derinlemesine çalışmasını engellemektedir. 

Bu sonumda, İklim değişikliği konusunda medyanın gündeminde hangi boyutlarda yer aldığı, 

haber içeriklerinin ve söylemlerinin nasıl oluştuğu, toplumsal ve mesleki dinamiklerin neler 

olduğu sorularına cevap aranacaktır. 
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Özet 

 Konuşucular, günlük yaşamdaki etkileşimlerinde birbirlerine yüzlerini sunmakta, kibarlık 

stratejileri aracılığıyla yüzlerini korumaya çalışmaktadır. Kişilerin olumlu ve olumsuz yüzlerini 

korumak için geliştirdikleri bu stratejilerin incelenmesi, kibarlık olgusu toplumsal normlar 

tarafından biçimlendirildiğinden, dilin toplumsal yönlerine ışık tutmaktadır. Bu çalışmada da, 

toplumsal cinsiyet ve kibarlık olgusu arasındaki örüntü incelenmekte, toplumsal cinsiyetin 

kibarlık stratejilerinin kullanımı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Farklı cinsiyetlerden iki 

Türkçe anadili konuşucusunun günlük etkileşiminin incelenmesine dayanan bu çalışmada, bir 

etkileşimdeki kibarlık stratejilerine %71 oranında kadın tarafından başvurulduğu anlaşılmıştır. 

Benzer olarak, dinleyiciye ilgiyi/sempatiyi abartma, dinleyiciyle ortak bir zeminde olduğunu 

varsayma gibi kibarlık stratejilerinin yalnızca kadın tarafından yeğlendiği; karşısındaki kişinin 

mesafe arzusuna saygı duyma davranışını gösteren olumsuz kibarlığın yine yalnızca kadın 

tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Tüm bunlar, kadına yüklenen toplumsal cinsiyet rollerinin 

kibarlık olgusuna yansıdığını göstermiş; kadının iletişimde bulunduğu kişinin yüzünü 

zedelemeye yönelik daha dikkatli bir tutum içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu da, 

toplumsal cinsiyet normlarının kendisini kibarlık stratejilerinin kullanımında da gösterdiğine 

işaret etmiştir. 
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Özet 

 Yaşanan toplumsal ve çevre sorunu tüketicileri sosyal sorumluluğa duyarlı hale getirmiştir. 

Tüketiciler, müşterisi oldukları markaların sorumluluk sahibi ve çözüm ortağı olmalarını 

istemektedirler. Dolayısıyla rekabet, üretimden çok sosyal duyarlılığa kaymıştır. Markaların 

kaynaklarını toplumsal çıkarlar için gönüllü biçimde kullanması olarak tanımlanan sosyal 

sorumluluk, tüketicilerin güvenini kazanmada yetersiz kalmıştır. Bu nedenle markalar sorunlara 

kaynak ayırmanın dışında çözüm önerisi sunduğunu tüketiciye ileterek anlamlı bir bağ 

oluşturmaktadırlar. Markaların faaliyet alanlarındaki sorunlara ürün ya da hizmetlerini çözüm 

önerisi sunmaları ve bu konuda tüketicilerini eğitmeleri sonucu anlamlı markaya dönüştükleri 

söylenebilir. Buradan hareketle analizde, kriterlere uyan markaların reklamlarına yönelik nitel 

yöntemlerinden içerik analizi uygulanmıştır. Edinilen bulgular doğrultusunda; faaliyet alanı, 

bilgilendirme, sorun ve çözüm önerisi temalarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, anlamlı marka 

kapsamında, markalar faaliyet alanlarına ilişkin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde soruna ilişkin 

çözüm önerisi olarak ürünlerinin olduğuna dair bilgilendirme amacını taşımaktadırlar. 

Tüketicilerin marka ve faaliyet alanı ile bağ kurmasını hedeflemektedirler. Reklamlarında 

genellikle duygusal mesaj çekicilikleri kullanılmaktadır. 
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The social and environmental problem experienced has made consumers sensitive 

to social responsibility. Consumers want their brands to be responsible and solution 

partners. Therefore, competition has shifted from production to social sensitivity. 

Social responsibility, which is defined as the voluntary use of resources by brands 

for social benefits, has been insufficient to gain the trust of consumers. For this 

reason, brands create a meaningful bond by conveying to the consumer that they 

offer solutions besides allocating resources to problems. It can be said that brands 

turn into meaningful brands as a result of offering solutions to the problems in their 

fields of activity and educating their consumers on this issue. From this point of 

view, content analysis, which is one of the qualitative methods for the 

advertisements of the brands that meet the criteria, was applied in the analysis. In 

line with the findings obtained; field of activity, information, problem and solution 

proposal themes were reached. As a result, within the scope of meaningful brand, 

brands aim to inform that their products exist as a solution proposal for the problem 

in their social responsibility activities related to their fields of activity. They aim to 

connect consumers with the brand and the field of activity. Emotional message 

appeals are often used in their advertisements. 

Keywords: Meaningful Brand, Social Advertising, Social Responsibility 
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Özet 

 Öğrenme güçlüğü, yazılı ve sözlü dili anlama ve kullanmada temel olan bir veya daha fazla 

psikolojik sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkan dinleme, düşünme, konuşma, okuma yazma ve 

matematiksel hesaplamalar yapmadaki güçlükler olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme 

güçlüğünden etkilenme derecesi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Öğrenme güçlüğü 

olan öğrencilerden bazıları yalnızca okuma yazma alanında, bazıları yalnızca matematikte 

bazıları ise hem matematik hem de okuma yazma alanlarında sorun yaşayabilmektedirler. 

Matematik güçlüğü kişiden kişiye değişmekte ve farklı zamanlarda, farklı şekillerde bireyleri 

etkilemektedir. Örneğin bazı öğrenciler sözel problem çözmede sorun yaşarken bazı öğrenciler 

çarpma ve bölme gibi temel matematik işlemleri çözmekte zorlanabilmektedirler. Matematik 

güçlüğü aritmetik ile ilgili öğrenmeyi derinden etkileyen biyolojik temelli özel bir gelişimsel 

bozukluktur. Çoğu zaman “matematiksel disleksi” olarak tanımlanır. Bu durum çocuğun zekâ 

seviyesinden ve kullanılan öğretim yöntemlerinden bağımsızdır. Zorluk, sayısal sembolleri 

anlama, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemleri yorumlama yeteneği 

etrafında toplanmaktadır. Matematiksel öğrenme becerilerini okul öncesi yıllarda başlamakta 

ergenlik ve hatta yetişkinliğe kadar devam etmektedir. Çocuklar büyümeye devam ettikçe, 

zorlukları daha belirgin hale gelmekte ve bu duruma müdahale etmek zorlaşmaktadır. Bu 

yüzden müdahalenin mümkün olduğunca erken gerçekleştirilmesi için ailelerin ve 

öğretmenlerin matematik güçlüğünün belirtilerinin farkında olmaları önemlidir. Sözel 

problemler, genel problem çözme becerilerinin geliştirilmesi açısından ilkokul matematik 

müfredatında önemli bir rol oynamaktadır. Sözel problem çözme, öğrencilerin önceden 

öğrenilmiş matematik becerilerini uygulamalarını gerektirir ve böylece temel işlemlerin ve tam 

sayı aritmetiğinin anlaşılmasını teşvik eder. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin matematiksel 

deneyimlerini gerçek dünyadaki çeşitli durumlara aktarmalarını sağlar. Bununla birlikte, sözel 

problem çözme birçok öğrenci için, özellikle matematik güçlüğü olan öğrenciler için zordur. 

Bu çalışmada bu zorlukların biraz da olsun üstesinden gelinebilecek kanıta dayalı stratejiler 

açıklanacaktır. 
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Verbal Problem Strategies for Primary School Students With Mathematics 

Difficulties 
 

 

Abstract 

  

Learning disabilities are defined as difficulties in listening, thinking, speaking, 

reading, writing, and performing mathematical calculations, which are caused by 

the impact of one or more psychological processes that are fundamental to 

understanding and using written and spoken language. The degree of being affected 

by learning disabilities differs from individual to individual. Some students with 

learning disabilities may have problems only in the field of literacy, some only in 

mathematics, and some in both mathematics and literacy. Mathematics difficulties 

vary from person to person and affect individuals in different ways at different 

times. For example, while some students have problems solving verbal problems, 

some students may have difficulty in solving basic mathematical operations such as 

multiplication and division. The mathematical difficulty is a special biologically 

based developmental disorder that profoundly affects learning about arithmetic. It 

is often described as "mathematical dyslexia". This situation is independent of the 

intelligence level of the child and the teaching methods used. The difficulty centers 

around understanding numeric symbols and interpreting arithmetic operations such 

as addition, subtraction, multiplication, and division. Mathematical learning skills 

begin in the preschool years and continue until adolescence and even adulthood. As 

children continue to grow, their difficulties become more pronounced and it 

becomes harder to intervene. It is therefore important for parents and teachers to be 

aware of the signs of a math difficulty so that intervention can occur as early as 

possible. Verbal problems play an essential role in the primary school mathematics 

curriculum in terms of developing general problem-solving skills. Verbal problem 

solving requires students to apply previously learned math skills, thereby 

promoting an understanding of basic operations and integer arithmetic. Such 

applications allow students to transfer their mathematical experience to various 

real-world situations. However, verbal problem solving is difficult for many 

students, especially those with math difficulties. In this study, evidence-based 

strategies that can overcome some of these challenges will be explained. 

Keywords: Math Difficulty, Verbal Problem Strategies, Evidence-Based Practices. 
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Özet 

 Osmanlı İmparatorluğu’nda koruyucu sağlık kurumlarının gelişimi, salgın hastalıkları 

önlemek amacıyla 19. yüzyılda başlamıştır. 1836’da ilk karantina yönetmeliği ile gemilerin 

salgınların kıtalararası rotası üzerindeki Türk Boğazlarında kurulacak karantina istasyonlarında 

(tahaffuzhaneler) denetlenmesine karar verilmiş, 1839’da karantina işlerini yönetecek merci ve 

aynı zamanda İmparatorluk’un ilk formel halk sağlığı kurumu olarak Meclis-i Sıhhiye ihdas 

edilmiştir. Sonrasında İstanbul kıyılarında birçok karantina istasyonu hizmete girmiş, hatta 

sistem taşradaki limanları ve kara trafiğini de kapsayacak biçimde genişlemiştir. 1870’lerde 

artan çiçek vakalarına nazaran ithal çiçek aşılarının dağıtımını iyileştirmek için bir aşı 

enspektörlüğü (1872), 1892’de ise yerli aşı üretimini kurumsallaştırmak üzere Telkihhane-i 

Şahane kurulmuştur. 1887’de Pasteur’ün Fransa’daki başarılarını takiben kuduz aşısı üretmek 

üzere Dersaadet Dâülkelp ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi faaliyete geçmiş ve Orta Doğu’nun 

ilk kuduz enstitüsü olmuştur. Benzer biçimde Koch’un bakteriyolojik keşiflerinin ardından, 

beşinci kolera pandemisi sırasında 1893’te, şehir sularının ve biyolojik numunelerin tetkiki 

amacıyla Bakteriyolojihane-i Şahane kurulmuştur. Sonrasında burada kolera ve diğer bulaşıcı 

hastalıklara karşı aşı ve serum üretimi de gerçekleştirilmiştir. Kolera salgınlarının bir diğer 

olumlu sonucu ise İstanbul’un bazı semtlerinde dezenfeksiyon istasyonlarının (tebhirhaneler) 

açılışı olmuştur. Bu birimler sayesinde koleradan vebaya kadar birçok hastalıkta hastaların 

evleri ve eşyaları, yanı sıra kamusal alanlar ve ulaşım araçları buhar ve kimyasal maddeler 

kullanılarak dezenfekte edilmiştir. Telkihhane, Bakteriyolojihane ve Dâülkelp Ameliyathanesi 

Cumhuriyet’in ilanından hemen önce (1922) İstanbul Hıfzıssıhha Müessesesi olarak 

birleştirilirken, karantina ve dezenfeksiyon istasyonları yerini Cumhuriyet Dönemi’nde 

tedricen yeni yöntem ve birimlere bırakmıştır. 
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The Development of Preventive Health Institutions in the Ottoman Empire 
 

 

Abstract 

  

The development of preventive health institutions in the Ottoman Empire began 

with the goal of preventing epidemic diseases in the 19th century. With the first 

quarantine regulation in 1836, it was decided that ships be inspected at quarantine 

stations to be established in the Turkish Straits on the intercontinental route of 

epidemics and, in 1839, the Council of Health to administer the quarantine affairs 

was created as the first formal public health institution of the Empire. Afterward, 

many quarantine stations were opened along the Istanbul coasts and even provincial 

ports and land transportation were included in the system. In the 1870s, increases in 

smallpox cases led to the establishment of a vaccination inspectorate (1872) to 

improve the distribution of imported smallpox vaccines; and in 1892, the Imperial 

Vaccination Center was established to institutionalize the domestic vaccine 

production. Following Pasteur’s achievements in France, the Istanbul Rabies and 

Bacteriology Laboratory was founded in 1887 to produce rabies vaccines and 

became the first anti-rabies institute in the Middle East. Similarly, following 

Koch’s bacteriological discoveries, the Imperial Institute of Bacteriology was 

founded in 1893 during the fifth cholera pandemic for the analysis of city water and 

biological samples. This center later produced serums and vaccines against cholera 

and other infectious diseases. Another positive outcome of cholera epidemics was 

the opening of disinfection stations in several districts of Istanbul. Through these 

units, transport vehicles and public spaces as well as the belongings and houses of 

patients were fumigated using steam and chemicals in many diseases from cholera 

to plague. While the Vaccination Center, the Institute of Bacteriology, and the 

Rabies Laboratory were merged into the Istanbul Institute of Hygiene immediately 

before the proclamation of the Republic (1922), quarantine and disinfection stations 

were gradually replaced by new methods and agencies during the Republican 

Period. 

Keywords: Institutionalization; Medical History; Ottoman Empire; Ottoman 

İnstitutions; Preventive Medicine; Public Health 
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Özet 

 Yaşam devinimi içerisinde tüketicilerin ihtiyaçları, istekleri, beklentileri de değişmektedir. 

Otel işletmeleri hedef kitlelerinin konaklama, yeme-içme, toplantı, kutlama, spor ve eğlence 

ihtiyaçlarına yönelik çeşitli çözümler sunan ürünler üretmektedirler. Otel işletmelerinin 

pazarlama yenilik stratejileri ile tüketicilere tatmin edici deneyimler sağlamalarının yolu 

beklentilerine yönelik trendleri ve yeni yaşam tarzlarını algılamalarına bağlıdır. Tüm dünyayı 

etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dünya genelindeki tüm ülkelerin ve insanların yaşamlarını 

etkileyen, toplumlar üzerinde siyasi, ekonomik ve sosyo-davranışsal değişiklikleri tartışmasız 

modem çağda benzeri görülmemiş bir ölçekte etkileyen koşullar oluşmasına neden olmuştur. 

Araştırmanın odak noktası olan otel işletmeleri her geçen gün hızla değişen piyasa koşulları, 

yeni oluşan rekabet şartları içerisinde varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu koşulların 

kaynaklık ettiği tüketici davranışlarında ortaya çıkan değişimlere yönelik çeşitli rekabet 

stratejilerine yönelik yenilik odaklı araştırmalar bulunmaktadır. Bu bağlamdan yola çıkılarak 

araştırmanın amacı, rekabet stratejilerinden farklılaştırma stratejileri açısından konaklama 

işletmeleri gibi emek yoğun bir sektörde yer alan otel işletmeciliğinin yönetiminin ilgili literatür 

kapsamında incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Rekabet Yönetimi Stratejileri, Farklılaştırma Stratejileri, Otel 
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Throughout the life cycle, consumers' needs, desires, and expectations also vary. 

The hotel industry produces a variety of items to fulfill the accommodation, dining, 

meeting, celebration, sports and entertainment demands of its target demographics. 

The manner in which hotel businesses supply consumers with pleasant experiences 

with their marketing innovation tactics is contingent on their perception of trends 

and new lifestyles in relation to their expectations. The Covid-19 epidemic, which 

has reached the entire globe, has created conditions that affect the lives of all 

countries and people on the planet, causing extraordinary political, economic, and 

socio-behavioral upheavals in modern society. The hotels that are the subject of this 

study are attempting to sustain their existence in the face of constantly changing 

market conditions and newly developed competition. For the changes in consumer 

behavior brought about by these conditions, there are innovation-driven studies of 

various competitive strategies. On the basis of this backdrop, the purpose of the 

research is to examine the management of hotel management, which is located in a 

labor-intensive sector such as lodging enterprises, in terms of differentiation tactics 

vs competition strategies within the context of the relevant literature. 

Keywords: Competition, Competitive Management Strategies, Differentiation 

Strategies, Hotel Management 
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Özet 

 Bu çalışma, sınırları keskin çizgilerle tanımlanmış bir sosyal demokrasi gündemini temsil ve 

ifade eden bir siyasal parti oalrak Sosyal Demokrat Hakçı Parti'nin (SHP) yükseliş ve düşüşünü 

tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bildiride, 1989 yerel seçimlerinden 1991 koalisyonlarına uzanan 

bir süreçte SHP’nin sosyal demokrasi anlayışı ve bu anlayışın farklı tarihsel uğraklardaki 

görünümü tartışılmakta, neo-liberal hegemonyanın kıskacındaki merkez solun temel aktör ve 

demirbaş söylemlerinin dönüşümünü irdelenmektedir. Çalışmanın temel iddiası neo-liberal 

tahakküm karşısında net bir ideolojik söylem geliştirme refleksi ve kabiliyeti sergileyemeyen 

merkez sol partilerin neo-liberalizmin kuşatıcı ikliminde kayda değer bir potansiyeli yitirmiş 

olduklarıdır. 
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Challenge of Neoliberalism Against the Social Democracy in Turkey: the Case 

of Social Democratic Populist Party (Shp) 
 

 

Abstract 

  

This study attempts to analyze rise and fall of the Social Democratic Populist Party, 

as a political party epitomizing and echoing a clear cut social democratic agenda. 

Throughout the paper, the social democratic agenda of SHP and the repercussions 

of this agenda in different historical contexts spaning from 1989 local elections to 

1991 coalition partnership periods have been examined, in this regard, 
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transformation of the major agents and discourses of center-left in the grip of neo-

liberal hegemony have been analyzed. The main claim of the study is that the 

centre-left parties, lacking the ability to develop a clear-cut replt and a concrete 

ideological discourse in the face of neo-liberal challenge, seemed to have wasted a 

certain potential within the overarching atmosphere of the neo-liberalism of the 

concerned period of time. 

Keywords: Social Democracy, Center-Right, Neo-Liberalism, Social Democratic 

Populist Party (Shp) 
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Özet 

 Araştırmanın genel amacı yöneticilerin ve öğretmenlerin destek oda eğitimine ilişkin 

tutumlarının farklı demografik değişkenler bakımından incelenmesidir. Araştırmada nicel 

araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

2019-2020 eğitim öğretim yılında Ankara’da destek oda eğitimi verilen resmi ilkokullarda 

görev yapan 93’ü erkek 118’i kadın toplam 211 yönetici ve öğretmen oluşturmuştur. 

Araştırmada bağımlı değişken destek oda eğitimine yönelik tutum, bağımsız değişkenler ise 

görev, cinsiyet ve son mezuniyet durumudur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından 

geliştirilen Destek Oda Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek 17 madde ve 

dört faktörden (Bilişsel, Olumsuz Duygular, Gelişimsel, Davranışsal) oluşmakta olup; 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0,84 olarak bulunmuştur. Araştırmanın verilerinin 

analizinde betimsel istatistikler ve Mann-Whitney U Testleri kullanılmıştır. Araştırma 

bulgularından elde edilen sonuçlara göre; destek oda eğitimine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin 

tutumlarının orta düzeyde olumlu olduğu; öğretmenlerinse bilişsel alt boyutunda yüksek 

düzeyde olduğu bulunmuştur. Test toplamında ve olumsuz duygular alt boyutunda öğretmenler 

lehine anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyete ilişkin sonuçlarda ise yalnızca olumsuz duygular alt 

boyutunda kadınlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Mezuniyet değişkenine göre bilişsel, 

olumsuz duygular, gelişimsel ve test toplamında yüksek lisans mezunları lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmenlerin, kadınların ve yüksek lisans 

mezunlarının destek oda eğitimine ilişkin tutumlarında daha olumlu oldukları anlaşılmaktadır. 
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Abstract 

  

The general aim of the study is to examine the attitudes of administrators and 

teachers towards support room education in terms of different demographic 

variables. Relational survey model, one of the quantitative research methods, was 

used in the research. The study group of the research consisted of a total of 211 

administrators and teachers, 93 men and 118 women, working in public primary 

schools where support room education was given in Ankara in the 2019-2020 

academic year. In the study, the dependent variable is the attitude towards the 

support room education, and the independent variables are the task, gender and 

recent graduation status. The data of the study were collected with the Attitude 

Scale towards Support Room Education developed by the researcher. The scale 

consists of 17 items and four factors (Cognitive, Negative Emotions, 

Developmental, Behavioral); The Cronbach Alpha reliability coefficient was found 

to be 0.84. Descriptive statistics and Mann-Whitney U Tests were used in the 

analysis of the research data. According to the results obtained from the research 

findings; the attitudes of administrators and teachers towards support room 

education are moderately positive; teachers were found to be at a high level in the 

cognitive sub-dimension. A significant difference was found in favor of the 

teachers in the test total and the negative emotions sub-dimension. In the gender-

related results, a significant difference was found in favor of women only in the 

negative emotions sub-dimension. According to the graduation variable, a 

significant difference was found in favor of master's graduates in cognitive, 

negative emotions, developmental and test total. According to the results of the 

research; it is understood that teachers, women and postgraduate graduates think 

more positively in their attitudes towards support room education. 

Keywords: Resource Room, Attitude, Administrator, Teacher, İnclusion 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 47 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0003-2298-4031 
 

Ambalaj Kağitlarinin Optik Özelliklerinde Gramaja Göre Farkliliklar 

 

Dr. Öğretim Üyesi Merve Engin1 
 

1İzmir Katip Çelebi 

Özet 

 Bu çalışma, kağıt malzemeden yapılmış düşük gramajlı ambalaj üzerindeki gramaj etkilerine 

ilişkin araştırmayı özetlemektedir. Laboratuarda yapılan kağıtlar, 20 -60 g/m² aralığında gramaj 

aralığında dövülmüş saf selülozdan oluşturulmuştur. Çalışmanın verilerine göre, gramaj 

değerleri 20 ile 40 g/m2 arasında olan kağıtların optik özelliklerinde önemli ölçüde değişim 

vardır. Optik özellikler gramaj ile artmaya devam etse de, özellikle gramajı 40 g/m2'nin 

üzerinde olan kağıt numuneler için bu artışın hızı giderek durağanlaşma yönünde eğilim 

göstermektedir. Bu farklılığın nedeni, belirli bir gramaj değerinden sonra kağıdın katmanlı 

yapısının kalınlık yönünde daha belirgin olmasıdır. 
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The Variations in the Optical Properties of Packaging Papers Based On 

Grammage 
 

 

Abstract 

  

This work outlines the investigation into the grammage effects on lower grammage 

packages made of paper material. The laboratory-made papers were formed from 

beaten pure cellulose with a range of grammages between 20 -60 g / m². According 

to the study's data, papers with grammage values between 20 and 40 g/m2 have a 

significantly greater difference in their optical properties. Even though the optical 

properties still increase with grammage, the rate of this increase is gradually 

slowing down, especially for paper samples with grammages above 40 g/m. The 
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reason for this discrepancy is that, after a certain grammage value, the paper's 

layered structure is more obvious in the direction of thickness. 

Keywords: Grammage, Laboratory-Made, Optical Characteristics, Packaging 

Paper 
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Özet 

 Son yıllarda ülkemizde ve dünyada fen ve mühendislik alanlarında yapılan çalışmalarda 

Arduino, MikroBit, ESP32 vb. geliştirme kartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kartların 

programlanmasında metin ya da grafik tabanlı programlama dilleri kullanılabilmektedir. Grafik 

tabanlı programlama dilleri ile metin tabanlı diller arasında belli başlı birçok ayrım 

bulunmaktadır. Kolay öğrenilebilen ve görsel olan grafik tabanlı dillerin (Ardublock, Scratch 

vb.) dezavantajlarının başında sınırlı kullanım alanları gelmektedir. LabVIEW ise diğer birçok 

grafik tabanlı programlama dilinin aksine geniş kullanım alanı bulunan bir programlama dilidir. 

Bu çalışmanın amacı başta LabVIEW olmak üzere birçok geliştirme yazılımı ile entegre 

biçimde çalışabilecek bir geliştirme kartının tasarım ve üretimini içermektedir. Çalışma 

sonunda üretimi gerçekleştirilen ve LabMEGA adı verilen programlama kartı kullanılarak, 

farklı sensörlerden elde edilen verilerin bilgisayar ortamına alınması, üzerinde bulunan motor 

sürücüler ile motor kontrollerinin sağlanması ve çeşitli dijital-analog kontrolleri 

gerçekleştirebilmek mümkündür. Bu amaçla Atmega-2560 işlemci çipini kullanarak, Arduino 

tabanlı bir geliştirme kartı tasarlanmıştır. Daha sonra bu kartın PCB üretimi yapılarak, dizgi 

işlemi tamamlanmıştır. Son olarak çeşitli test ve doğrulamalar gerçekleştirmek amacıyla 

LabMEGA kartı ile LabVIEW programı kullanılarak örnek uygulamalar geliştirilmiştir. 
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Özet 

 Bu çalışmada. Tuz gölü civarında yayılış gösteren endemik Onosma halophila Boiss. & 

Heldr. türünün 4 farklı çözücü kullanılarak eksraktsiyonları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

ekstraktların kimyasal içeriği Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GC-MS) kullanılarak 

belirlenmiştir. GC-MS sonuçlarına göre O. halophila bitkisinin kimyasal içeriğinde 31 bileşen 

tanımlanmıştır. Bitkide yer alan bu bileşenler toplam içeriğin %92,18’ini oluşturmaktadır. 

Çalışmada elde edilen ekstraktların antimikrobial aktivite özelliklerini belirlemek için; 

Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619), 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), Klebsibella pneumoniae (ATCC BAA-1901), Candida parapsilosis 

(ATCC 22019) ve Candida metapsilosis (CBS 2916: CBS-KNAW) suşlarına karşı aktiviteleri 

araştırılmıştır. Özellikle elde edilen ekstraktların yoğun bakım ünitelerindeki kandidemilerde 

önemli bir etken olan Candida parapsilosis ve Candida metapsilosis’e karşı etkili antifungal 

aktivite gösterdiği görülmüştür. Onosma halophila ekstraktlarının indirgeyici potansiyellerini 

belirlemek için indirgeyici güç analizi; antioksidan potansiyellerininin belirlenmesi için de 

sırasıyla DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) radikali, hidrojen peroksit ve süperoksit 

radikali süpürme aktivite testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına göre metanol 

ve etanol ekstraktlarının petrol eteri ve etil asetat ekstraktlarına kıyasla daha yüksek antioksidan 

potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ekstraktsiyon sırasında açığa çıkan 

fenolik bileşenlerin türlerine ve oranlarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Teşekkür: Bu çalışma 

Mersin Üniversitesi BAP-2021-1-TP2-4316 Numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Özet 

 Günümüzde su arıtımı teknolojisinde klor ve klor dioksit en yaygın kullanılan dezenfektanlar 

arasında yer almaktadır. Bu çalışmada su rezervuarlarından alınan örneklerin sırası ile klor ve 

klor dioksit ile oksidasyonu sonucunda haloasetik asit (HAA) oluşum potansiyeli 

incelenecektir. EPA tarafından sularda bulunması gereken beş HAA türü (monokloroasetik asit, 

dikloroasetik asit, triklorasetik asit, monobromoasetik asit ve dibromoasetik asit) limit değeri 

60 µg /l olarak değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmada kullanılan su örnekleri Türkiye'nin 

Zonguldak ilinde bulunan Kızılcapınar (KLW) ve Ulutan Baraj sularından (ULW) toplanmıştır. 

10 mg/L klor dozu ile oksitlenen KLW ve ULW su örneklerinde 24 saatlik reaksiyon süresi 

içinde sırası ile 82.24 µg /l ve 71.12 µg /l HAA oluşumu gerçekleşmiştir. Aynı miktarda klor 

dioksit ile oksitlenen su numunelerinde ise aynı reaksiyon süresi içinde 28.11 ve 17.28 µg /l 

HAA oluşumu gerçekleşmiştir. Aynı zamanda klor ve klor dioksit oksidasyonu sonucunda en 

baskın HAA türü triklorasetik asit (TCAA), en düşük miktarda kaydedilen HAA türünün ise 

monokloroasetik asit (MCAA) olduğu gözlemlenmiştir. KLW ve ULW su örneklerinin 

klorlanması sırasında TCAA konsantrasyonu sırası ile 42. 31 ve 33.68 µg /l olarak ölçülürken 

MCAA konsantrasyonları ise 12.04 ve 9.57 µg /l olarak tespit edilmiştir. Klordioksit ile 

oksidasyonda, TCAA ve MCAA konsantrasyonları 15.21 ve 3.11 µg /l 'ye kadar düşmüştür. Bu 

çalışmanın sonuçları klor ile karşılaştırıldığında klor dioksit ile oksidasyonda daha az HAA 

meydana geldiğini ortaya koymaktadır. 
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Abstract 

  

Chlorine and chlorine dioxide are among the most widely used disinfectants in 

water treatment today. In this study, the formation potential of by-products known 

as Haloacetic acids (HAAs) as a result of oxidation of water samples taken from 

water reservoirs with chlorine and chlorine dioxide were investigated. Five HAA 

species (monochloro-, dichloro-, trichloro-, monobromo- and dibromoacetic acid) 

was set to 60 μg/l by EPA. The water samples analyzed in experimental studies 

were taken from Kızılcapınar (KLW) and Ulutan Dam (ULW) located in 

Zonguldak city, Turkey. In water samples oxidized with 10 mg/l chlorine dose, 

82.24 µg/l and 71.12 µg /l HAAs were measured in KLW and ULW, respectively, 

after 24 hours of reaction time. During the oxidation with the same reaction time 

and amount of chlorine dioxide, the HAAs concentrations measured in KLW and 

ULW were 28.11 and 17.28 µg/l, respectively. At the same time, trichloroacetic 

acid (TCAA) was the most dominant HAAs species during oxidation with chlorine 

and chlorine dioxide, whereas the lowest HAAs species was recorded as 

monochloroacetic acid (MCAA) concentrations. TCAA levels in KLW and ULW 

were determined as 42.31 and 33.68 µg/l as a result of chlorination and also 

monochloroacetic acid concentrations were 12.04 µg/l and 9.57 µg/l, respectively. 

On chlorine dioxide oxidition, TCAA and MCAA reduced as 15.21 and 3.11 µg/l. 

The results of this study show that oxidation with chlorine dioxide results in less 

HAA formation compared to chlorine. 

Keywords: Chlorine, Chlorine Dioxide, Haloacetic Acids, Water Reservoirs 
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Özet 

 Çalışmamızda küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarında meydana gelebilecek risklerin birim 

maliyet üzerinde ki etkileri belirlenmiştir. Bu sebeple bu firmalarda çalışmış olan tecrübeli 

kişiler ile anketler yapılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen veriler Monte Carlo yaklaşımı 

ile analiz edilmiş ve küçük ve orta ölçekli firmaları tarafından gerçekleştirilen inşaat 

projelerdeki risklerin birim maliyet artışlarına etkisi ve risklerin önem sıralarının belirlemesi 

amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için ‘Risk Etki Matris’ i kullanılmıştır. 
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Determining the Cost Effect of Risks Occurring in Small and Medium-Sized 

Construction Firms 
 

 

Abstract 

  

This study detects the effects of risks that may occur in small and medium-sized 

construction companies on unit cost. For this reason, surveys were conducted with 

experts who worked in these companies. The data obtained from the survey results 

were analyzed with the Monte Carlo approach and it was aimed to determine the 

effect of the risks in the construction projects carried out by small and medium-

sized companies on the increase in unit cost. The 'Risk Impact Matrix' was utilized 

to evaluate the data. 
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Özet 

 Maleik Asit ve içerikli malzemeler, geçtiğimiz dönemlerde eşsiz özelliklerinden dolayı üst 

düzey araştırmalara konu olmaktadır. Her geçen gün doğal ve doğal kaynaklı polimerlere olan 

ilgi de artmakta ve doğal polimerlerin sık kullanılan polimerler olarak kullanımı da artmaktadır. 

Polimerizasyon reaksiyonu sonucunda oluşan polimerlerin hem ortalama molekül ağırlıklarının 

hem de reaksiyon verimlerinin yüksek olması istenmektedir. Bu çalışmada maleik asit 

monomerinin polimerleşme reaksiyonuna etki eden parametrelerin etkisi çalışılmıştır. Yapılan 

çalışma neticesinde başlatıcı ve indirgeyici miktarlarının değişimi irdelenmiştir. Yapılan 

çalışma kapsamında viskozite ve çözelti rengi üzerinden değerler elde edilmiştir. Elde edilen 

değerler neticesinde yapılan polimerizasyon ile hem çözelti konsantrasyonunun arttığı hem de 

ortalama molekül ağırlığı değerinin arttığı tespit edilmiştir. Bu değerler ışığında, ilk örneğe 

nazaran, daha iyi değerler elde edilmiş ancak çalışılan parametrelerdeki ara değerlerinde 

değerlendirilmesi için RSM gibi daha üst seviye optimizasyon çalışmaları yapmak, daha iyi 

sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. 
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Maleic Acid and materials having maleic acid, have been the subject of high-level 

research in recent years due to their unique properties. The interest in natural and 

naturally sourced polymers is increasing day by day and the use of natural 

polymers as often used polymers is also increasing. It is desired that both the 

average molecular weights and reaction yields of the polymers formed because of 

the polymerization reaction are high. In this study, the effect of parameters 

affecting the polymerization reaction of maleic acid monomer was studied. As a 

result of the study, the changes in the amounts of initiator and reducer were 

examined. To calculate the results, values were obtained based on viscosity and 

solution colour. As a result of the obtained values, it was decided that both the 

solution concentration increased, and the average molecular weight value increased 

with the polymerization. In the light of these values, better values have been 

obtained compared to the first sample but performing higher-level optimization 

studies such as RSM to evaluate the intermediate values of the studied parameters 

will supply better results. 

Keywords: Maleic Acid, Polymerization, Smart Polymer 
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Özet 

 Bu çalışmada, tam parazit olan Mısırlı canavar otu (Orobanchae aegyptiaca Pers.) bitkisi 

kullanılarak indirgenmiş grafen oksit altın (iGO@Au) nanokompozitleri sentezlenmiştir. 

Sentezlenen nanokompozit yapısı UV-Vis spektroskopisi, XRD, SEM ve TEM, EDX, 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. iGO@Au nanokompozitin UV-Vis Spektroskopisi 

sonuçlarında 280 nm ve 582 nm’de görülen absorbsiyon pikleri bitki içeriğinde yer alan 

fitokimyasallar aracılığıyla grafen oksitin ve altın iyonlarının eş zamanlı olarak indirgendiğini 

göstermektedir. Sentezlenen iGO@Au nanokompozitlerin yapısının XRD sonuçlarında (203), 

(402), (330) düzlemlerine karşılık 2θ = 38.37°, 40.70° ve 44.64° noktalarındaki pikler 

sentezlenen yapıdaki altın nanopartiküllerinin varlığını doğrulamaktadır. Ayrıca (111) 

düzlemine karşılık gelen 22°’de görülen pik ise iGO yapısına karşılık gelmektedir. SEM 

görüntülerinde altın nanopartiküllerin indirgenmiş grafen oksit yüzeyi üzerinde dağılım 

gösterdiği görülmüştür. EDX sonuçlarına göre sentezlenen nanokompozit yapısında % 51.48 

oranında C, % 35.79 oranında O ve % 3.39 oranında ise Au bulunduğu belirlenmiştir. TEM 

görüntüleri elde edilen nanokompozit yapısında altın nanopartiküllerinin indirgenmiş grafen 

oksit yüzeyi üzerinde kümeleşme eğilimine girdiklerini göstermektedir. Teşekkür: Bu çalışma, 

Mersin Üniversitesi BAP-2021-1-TP3-4341 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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Özet 

 Semi-şeffaf (semi transparent, ST) güneş hücrelerinin (solar cell, SC) efektif tasarımı, enerji 

ihtiyacı duyan yeni nesil ev ve otomobiller için enerji üreten pencere uygulamalarının hayata 

geçmesini mümkün hale getirmiş durumdadır. Özellikle binaya entegre fotovoltaik teknolojisi, 

binalarda yenilenebilir enerjiyi güçlendirme konusunda giderek daha etkili tekniklerden biri 

haline gelmektedir. ST-SC tasarımı sadece bir jeneratör olarak çalışmakla kalmaz aynı zamanda 

doğal ışığın geçmesine izin vererek elektrik tüketimini azaltır. ST-SC’lerin sosyal yaşam 

alanlarına uygulamaları güneş ışığı alabilen akıllı ve sağlıklı ev teknolojileridir. Ancak ST 

olarak tasarlanabilme gereksinimleri özellikle görünür bölgede soğurmayı ve dolayısıyla 

fotovoltaik hücre performansını kısıtlayan parametreler içermektedir. Bu yüzden CdTe gibi hali 

hazırda yüksek verim elde edilebilen malzeme sistemleri ile tasarlanan ST-SC’ler bu tasarım 

kısıtlamasına çözüm olabilmektedir. Bu çalışmada, ST olarak tasarlanmış CdTe tabanlı bir SC 

için soğurucu tabaka olan CdTe’ün kalınlığının ST özellkilerini, renk ve fotovoltaik hücre 

performanslarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Tüm optik hesaplamalar Transfer Matrix 

Yöntemi ile hesaplanmıştır. CdTe soğurucu katmanın kalınlığının 25 nm’den 225 nm’ye 

artmasıyla ortalama görünür geçirgenlik %49,86’dan %10.45’e düşmektedir. Ayrıca CdTe için 

kalınlığın artması fotoakım yoğunluğunu arttırmakta ve SC rengini Planckian locus 

yakınlarından kırmızı-turuncu bölgeye doğru kaydırdığı belirlenmiştir. 
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The effective design of semi-transparent (semi-transparent, ST) solar cells (solar 

cell, SC) has made it possible to implement energy-generating window applications 

for new generation homes and automobiles that need energy. In particular, 

building-integrated photovoltaic technology is becoming one of the more effective 

techniques for powering renewable energy in buildings. The ST-SC design not only 

works as a generator but also allows natural light to pass through, reducing 

electricity consumption. The applications of ST-SCs to social living areas are smart 

and healthy home technologies that can receive sunlight. However, the 

requirements to be designed as ST include parameters that limit the absorption in 

the visible region and thus the photovoltaic cell performance. Therefore, ST-SCs 

designed with material systems such as CdTe that can already achieve high 

efficiency can be a solution to this design limitation. In this study, it was 

investigated how the thickness of CdTe, which is the absorber layer for a CdTe-

based SC designed as ST, affects ST properties, color, and photovoltaic cell 

performances. All optical calculations were calculated by the Transfer Matrix 

Method. As the thickness of the CdTe absorber layer increases from 25 nm to 225 

nm, the average apparent transmittance decreases from 49.86% to 10.45%. In 

addition, the increase in thickness for CdTe increases the photocurrent density and 

shifts the SC color from the Planckian locus to the red-orange region. 

Keywords: Solar Cell, Cdte, Photonic 
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 Bu çalışmada, orta çağ tarihi kaynaklarında kaydedilen doğa olayları ve afetlerini toplumun 

algılama düzeyleri ve sosyo-ekonomik boyutları incelenmiştir. Kaynaklarda yer alan kayıtlarda 

en fazla deprem, kuraklık, kıtlık, şiddetli kış gibi afetlerin yanında az da olsa göktaşı, kuyruklu 

yıldız, güneş tutulması, gökyüzünde görülen işaretler ve kuzey ışıkları gözlemleri yer 

almaktadır. İnsanlar depremleri işledikleri günahlar yüzünden Tanrı'nın cezası, kıyamet, 

katliam, öfke, felaket ve kan dökülmesinin bir işareti olduğuna inanılıyordu. Çünkü, depremler 

ölüm ve yıkıma daha çok bu coğrafyada sebep olmaktadır. Gökyüzünde görülen kuyruklu 

yıldız, yıldız kayması, güneş ve ay tutulması gibi sıradan doğa olayları savaş habercisi olarak 

değerlendirilmiştir. Kıtlık, kuraklık ve şiddetli kış olayları da tanrının insanları açlık ile 

cezalandırması olarak düşünülmüştür. Diğer yandan Anadolu’da yapılan kuzey ışığı gözlemleri 

özellikle kırmızı renkleri nedeniyle savaş, felaket ve ölümle ilişkilendirilmiştir. Yapılan 

gözlemler diğer verilerle birlikte değerlendirilerek orta çağda iklim değişimi hakkında bilgiler 

elde edilebilir. Özellikle kuraklık, kıtlık ve diğer meteorolojik kayıtlar orta çağdaki iklim 

koşullarının anlaşılmasına yardımcı veri olarak kullanılabilir. Kayıtların gözlendiği yerleşim 

birimleri orta çağdaki bilim merkezleri ve bilgi seviyesi ile ilgilidir. Dönemin iklim koşullarını 

yansıtan bu bilgiler tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir. 
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In this study, community perception level and socio-economic dimension of natural 

events and disasters recorded in medieval were examined using historical sources. 

In these sources, there are mostly disaster records such as earthquakes, droughts, 

famines, severe winters, as well as a few meteorites, comets, solar eclipses, signs in 

the sky and northern lights observations. People believed that the earthquake was a 

sign of God's punishment, apocalypse, carnage, anger, disaster, and bloodshed for 

their sins. Because earthquakes cause more death and destruction in this geography. 

Ordinary natural events such as comets, solar and lunar eclipses seen in the sky 

were considered as harbingers of war. Famine, drought, and severe winter events 

were also considered as God's punishment of people with hunger. On the other 

hand, northern light observations made in Anatolia have been associated with war, 

disaster, and death, especially because of their red color. The climate change 

knowledge in the middle ages could be obtained by evaluating the observations 

made together with other historical data. Especially drought, famine and other 

meteorological records might be used as a supplementary data to understand the 

climatic conditions in the middle ages. The settlements where the records are 

observed are related to the medieval science centers and the human perception 

level. Natural events and disasters related to the climate change were closely 

associated with agricultural activities. 

Keywords: Drought, Famine, Earthquake, Climate, Perception 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 49 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 
 

Theoretical Investigations On a 6,6'-((1e,1'e)-Hydrazine-1,2-

Diylidenebis(Methanylylidene))bis(2-(Trifluoromethoxy)phenol) 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gonca Özdemir Tari1 , Dr. Öğretim Üyesi Seher Meral2 
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
2Sinop Üniversitesi 

Özet 

 Bu çalışmada amacımız, yeni bir Schiff bazı 6,6'-((1E,1'E)-hidrazin-1,2-

diilidenbis(methaniliden))bis(2-(triflurometoksi)fenol), C16H10N2O4F6, bileşiğinin teorik 

hesaplama yöntemlerini kullanarak yapısal ve elektronik özelliklerini araştırmaktır. Sentezi 

yapılan simetrik hidrazin türevi Schiff bazı bileşiği teorik yöntemlerle karakterize edilmiştir. 

Bileşiğin en kararlı moleküler yapısı Gaussian 03 programı ve DFT/6-311++G(d,p) yöntemi 

yardımıyla elde edilmiştir. Moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası, Mulliken ve 

doğal popülasyon yük analizi (NPA), sınır orbital enerjileri ve doğrusal olmayan optik 

özellikler ve bunlardan türetilen bileşenler hesaplanmış ve rapor edilmiştir. 
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Theoretical Investigations On a 6,6'-((1e,1'e)-Hydrazine-1,2-

Diylidenebis(Methanylylidene))bis(2-(Trifluoromethoxy)phenol) 
 

 

Abstract 

  

In this study, our aim is to investigate structural and electronic features using 

theoretical computational method of a new Schiff base compound 6,6'-((1E,1'E)-

hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))bis(2-(trifluoromethoxy)phenol), 

C16H10N2O4F6. The title compound is symmetrical hydrazine derivative Schiff 

base compound was sythesized and characterized by theoretical methods. The most 
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stable molecular structure of the title compound was obtained with the help of 

Gaussian 03 program and DFT/6-311++G(d,p) method. The theoretical calculations 

such as molecular electrostatic potential (MEP) map, Mulliken and natural 

population charge analysis (NPA), Frontier Molecular Orbitals (FMOs) energies 

and non-linear optical (NLO) properties and these components derived from these 

energies have been computed and reported. 
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 Fashion industry, one of the biggest industry in the world and worth of $2.5 trillion global 

industry, was forecasted to see 90 per cent sales decline during the early stages of COVID 

pandemic which has affected all segments from luxury to fast fashion. The statistical analyses 

demonstrate that by 2023, the fashion industry is expected to fully recover, and that the global 

e-commerce fashion industry is estimated to grow to $872 billion. The EU, the United States, 

and China are the largest apparel markets, and the industry’s growth appears, therefore, to be 

driven by both China and the United States, while Europe lags behind to some extent. In the 

aforementioned regions, the business of fashion picks up momentum, as consumers tend to 

unleash pent-up buying power. So, in parallel with the increasing consumer concerns about the 

environmental and ethical aspects of the industry, the systematic shift towards circularity and 

sustainability is evident in the fashion industry. For fashion companies to flourish, they must 

act strategically by addressing the global drivers reshaping the fashion business landscape, 

including the consumer concerns about the sustainability in general. Bearing these into mind, 

the study under discussion was prepared using fashion trend forecasting sources such as WGSN 

and Fashion Snoops, so as to identify not some global drivers that will be estimated to reshape 

the fashion business, but also need-to-know areas of innovation that will transform the fashion 

and fashion related industries [2-3]. In that respect, consumer insight was also included in the 

study [4]. Finally, in the light of all these industry specific discussion, the Fall-Winter 23-24 

fashion trends were analysed from the perspective of apparel retail and manufacturing 

companies, so that they may respond quickly to capture market opportunities. 
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Abstract 

  

Fashion industry, one of the biggest industry in the world and worth of $2.5 trillion 

global industry, was forecasted to see 90 per cent sales decline during the early 

stages of COVID pandemic which has affected all segments from luxury to fast 

fashion. The statistical analyses demonstrate that by 2023, the fashion industry is 

expected to fully recover, and that the global e-commerce fashion industry is 

estimated to grow to $872 billion. The EU, the United States, and China are the 

largest apparel markets, and the industry’s growth appears, therefore, to be driven 

by both China and the United States, while Europe lags behind to some extent. In 

the aforementioned regions, the business of fashion picks up momentum, as 

consumers tend to unleash pent-up buying power. So, in parallel with the 

increasing consumer concerns about the environmental and ethical aspects of the 

industry, the systematic shift towards circularity and sustainability is evident in the 

fashion industry. For fashion companies to flourish, they must act strategically by 

addressing the global drivers reshaping the fashion business landscape, including 

the consumer concerns about the sustainability in general. Bearing these into mind, 

the study under discussion was prepared using fashion trend forecasting sources 

such as WGSN and Fashion Snoops, so as to identify not some global drivers that 

will be estimated to reshape the fashion business, but also need-to-know areas of 

innovation that will transform the fashion and fashion related industries [2-3]. In 

that respect, consumer insight was also included in the study [4]. Finally, in the 

light of all these industry specific discussion, the Fall-Winter 23-24 fashion trends 

were analysed from the perspective of apparel retail and manufacturing companies, 

so that they may respond quickly to capture market opportunities. 

Keywords: Fashion İndustry, Fashion Trends, Consumer İnsight, Apparel Retail, 

Apparel Manufacturing 
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Özet 

 GİRİŞ: Fiziksel aktivite geçmişten günümüze pek çok hastalığın önlenmesinde etkili 

olmuştur. Erişkin bireylerin haftanın üç günü, en az otuz dakika, orta şiddetli fiziksel aktivite 

yapmaları gerekliliği görülmüştür. Step, aerobik ve plates egzersizleri bir koordinatif motor 

beceri olarak esneklik ve kas gücünün artırılmasında etkilidir. Bu çalışmanın amacı on iki 

haftalık pilates egzersiz programının, esneklik ve vücut kompozisyonu üzerindeki etkileri 

incelenerek değerlendirilmesidir. YÖNTEM: Araştırma deneysel yöntem uygulanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 32 sedanter kadın oluşturmaktadır. Katılımcıların egzersiz 

programlarına başlamadan önce ve egzersiz programlarına katıldıktan sonra vücut ağırlığı, boy, 

antropometrik çevre ölçümleri ve vücut yağ oranları Tanita Body Composition Analyzer BC-

418MA marka vücut analiz cihazı kullanılmıştır. Testler öncesinde ölçümde kullanılan test 

aletlerin kalibrasyon kontrolü yapılmış ve güvenirliği test edilmiştir. Verilerin aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Deneklerin egzersiz program öncesi ve 

sonrası (ön test ve son test) ölçüm değerlerinin karşılaştırılmaları paired t test ile yapılmıştır. 

BULGULAR: Araştırmaya katılan 32 sedanter kadın, on iki haftalık düzenli program ile vücut 

ağırlığı, vücut yağ yüzdesi ve kalp atım sayısı oranlarının öncesi ve sonrası istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermiştir. Araştırma gurubuna uygulanan on iki haftalık egzersiz programı, 

performans testleri ve tüm çevre ölçümlerinde (göğüs çevresi, karın çevresi, bel çevresi, basen 

çevresi, bacak çevresi) öncesinde ve sonrasında olumlu yönde anlamlı farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak sedanter kadınlarda, on iki haftalık pilates 

egzersiz programı ile önemli iyileşmeler kazanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Plates, Antrenman, Esneklik, Fiziksel Uygunluk 
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The Effects of 12 Weeks Pilates Exercise Program On Some Performance 

Parameters and Body Composition 
 

 

Abstract 

  

INTRODUCTION: Physical activity has been effective in preventing many 

diseases from past to present. It has been observed that adult individuals are 

required to do moderate-intensity physical activity for at least thirty minutes, three 

days a week. Step, aerobic and pilates exercises are effective in increasing 

flexibility and muscle strength as a coordinative motor skill. The aim of this study 

was to evaluate the effects of the twelve-week pilates exercise program on 

flexibility and body composition. METHOD: Experimental method was applied in 

the research. The sample of the study consists of 32 sedentary women. Tanita Body 

Composition Analyzer BC-418MA body analyzer was used for body weight, 

height, anthropometric circumference measurements and body fat ratios of the 

participants baseline and after participating in the exercise programs. Before the 

tests, the calibration control of the test instruments used in the measurement was 

made and their reliability was tested. Means and standard deviations of the data 

were calculated. The comparison of the measurement values of the subjects before 

and after the exercise program was made with the paired t test. RESULTS: The 32 

sedentary women participating in the study showed statistically significant 

differences baseline and after the 12-week regular program in body weight, body 

fat percentage and heart rate. It was determined that there were significant positive 

differences before and after the twelve-week exercise program applied to the 

research group, performance tests and all circumference measurements (chest 

circumference, abdominal circumference, waist circumference, hip circumference, 

leg circumference). DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, sedentary 

women gained significant improvements with a twelve-week pilates exercise 

program. 

Keywords: Plates, Training, Flexibility, Physical Fitness 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 58 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7931-9318 
 

30-15 Aralikli Fi̇tness Testi̇: Kalp Atim Hizi ve Algilanan Zorluk Derecesi̇ Arasinda 

İ̇li̇şki̇ Var midir' 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karabiyik1 
 

1Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özet 

 Giriş: Spor bilimleri alanında yapılan uygulamaların (egzersiz/antrenman/test vs.) şiddetinin 

takip edilmesi çeşitli açılardan önemli rol oynamaktadır. Maksimal testler sırasında şiddet 

değişkeni; sporcunun testlerde olumsuz bir durum yaşamaması, testin gerçekten maksimal 

değerlere kadar sürdürülüp sürdürülmediğini kontrol etmek gibi birçok amaçla 

kullanılmaktadır. Bu değişkenin kontrol edilmesi için farklı yöntemler bulunmasına rağmen 

pratikliği ve kolaylığı sebebiyle kalp atım hızı ve algılanan zorluk derecesi en sık kullanılanlar 

arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı maksimal bir test olan 30-15 aralıklı fitness testi 

sırasında elde edilen kalp atım hızı ve algılanan zorluk derecesi değerleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi ve buradan yola çıkarak birbirlerinin yerine kullanılıp kullanılamayacağının 

araştırılmasıydı. Metod: Çalışmaya profesyonel olarak futbol oynayan on dört erkek sporcu 

(yaş; 24.36 ± 4.78 yıl, vücut ağırlığı; 72.78 ± 7.52 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar 

vücut ağırlığı ölçümlerinden sonra 30-15 aralıklı fitness testini uygulamışlardır. Test standart 

bir ısınma ile başlamış ve soğuma ile sonlandırılmıştır. Çalışmanın tamamı Ankara Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesinin futbol sahasında gerçekleştirilmiştir. Testin her aşamasında kalp 

atım hızı polar h10 göğüs bandı ile, algılanan zorluk derecesi modifiye borg skalası ile 

kaydedilmiştir. Veriler 30-15 testinin son onbeş aşaması dikkate alınarak SPSS paket 

programında bivariate korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Testin ilk yedi 

aşamasında sırasıyla pozitif yönlü zayıf-orta derece ilişki (r=0.206-0.574 arasında), sonraki 

yedi aşamasında pozitif yönlü çok zayıf ilişki (r=0.17-0.136 arasında), son aşamasında pozitif 

yönlü zayıf ilişki (r=0.203) tespit edilmiştir. Sonuç: Elde edilen bulgular ışığında 30-15 aralıklı 

fitness testi sırasında şiddetin belirlenmesi için kalp atım hızı ve algılanan zorluk derecelerinin 

birbirinin yerine kullanılmasının doğru sonuçlar veremeyeceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maksimal Aerobik Testler, Egzersiz Şiddeti, Profesyonel Futbolcular, 

Saha Testleri. 

 



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
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and Rate of Perceived Exertion' 
 

 

Abstract 

  

Introduction: Intensity during maximal tests; It is used for many purposes such as 

experiencing a negative situation in the tests, checking whether the test is really 

continued up to the maximal values. Although there are different methods to 

control this variable, heart rate and the rate of perceived exertion are among the 

most frequently used due to its practicality and ease. The aim of this study was to 

examine the relationship between heart rate and the rate of perceived exertion 

values obtained during the 30-15 interval fitness test, which is a maximal test, and 

to investigate whether they can be used interchangeably based on this. Method: 

Fourteen professional football players (age; 24.36 ± 4.78 years, body weight; 72.78 

± 7.52 kg) voluntarily participated in the study. Participants applied the 30-15 

intermittent fitness test after body weight measurements. The test started with a 

standard warm-up and ended with a cool-down. The entire study was carried out in 

the football field of Ankara University Faculty of Sports Sciences. At each stage of 

the test, heart rate was recorded with a polar h10 chest band, and the rate of 

perceived exertion was recorded with a modified borg scale. The data were 

evaluated by bivariate correlation analysis in the SPSS package program, taking 

into account the last fifteen stages of the 30-15 test. Results: In the first seven 

stages of the test, positive weak-moderate relationship (between r=0.206-0.574), 

positive very weak relationship in the next seven stages (r=0.17-0.136), and a weak 

positive relationship in the last stage (r=0.203) has been detected. Conclusion: In 

the light of the findings, it was concluded that using the heart rate and the rate of 

perceived exertion levels interchangeably to determine the intensity during the 30-

15 intermittent fitness test cannot give accurate results. 

Keywords: Maximal Aerobic Tests, Exercise Intensity, Professional Footballers, 

Field Tests. 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 3 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0001-6853-0962 
 

Alt Ekstremi̇te Lenfödemi̇ ve Li̇pödemi̇: Olgu Sunumu ve Li̇teratürün Gözden 

Geçi̇ri̇lmesi̇ 

 

Araştirmaci Melis Kuzucu1 , Doç.Dr. İ̇smail Murad Pepe1 
 

1Antalya Bilim Üniversitesi 

*Corresponding author: Melis Kuzucu 

 

Özet 

 Lenfödem ve lipödem, ekstremitelerin subkutan dokusundaki hipertrofisiyle sonuçlanan 

kronik ve ilerleyici sendromlardır. Fiziksel ve psikososyal sağlık durumları üzerinde önemli 

olumsuz etkilere sahiptirler. Her ne kadar alt ekstremite lenfödemi vasküler kliniğe başvurmada 

en yaygın sorunlardan birini temsil etse de, lipödem hakkındaki bilgi yetersizliği ve tanıdaki 

karışıklık hastalık hakkında çelişkili verilere yol açmaktadır. Bu olgu sunumuyla alt ekstemite 

lenfödemini ve lipödemini tanımlayarak, Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (KBF)’nin ekstremite 

çevresi ve hacmi üzerindeki etkileri ile hasta beklentilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Alt 

ekstremitede Evre III primer lenfödemi ve Evre III lipödemi olan iki olguya uygulanan 20 

seanslık rehabilitasyon programı, manuel lenfatik drenaj, cilt bakımı, bandajlama uygulaması 

ve boşaltıcı egzersizleri içermekteydi. Mevcut ödemin seviyesi ve ekstremite hacmi, ağrı-

dolgunluk hissi, beş primer kas grubunun fonksiyonel gücü, KBF ile hasta ihtiyaç ve 

beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı sırasıyla; çevre ölçümü ve Frustum yöntemi, Vizüel 

Analog Skalası (VAS), Manuel Kas Testi, PBI-L (Hasta Fayda İndeksi-Lenfödem) anketiyle 

değerlendirildi. Tedavi sonrası sonuçlarına göre ağrı-dolgunluk hissi değerlerinde azalma ve 

kas fonksiyonelliği açısından her iki olguda da olumlu yönde gelişme kaydedildi. Olgu 1’de 

çevre ölçümleri ve hacminde oldukça iyi düzeyde azalma gözlenirken, Olgu 2’de nispeten daha 

az düzeyde iyileşmeler görüldü. PBI-L (Hasta Fayda İndeksi-Lenfödem) anketinde ise 

lenfödem olgumuzda tedavi öncesi hedefleri ile tedaviden görülen fayda arasında paralellik 

gözlenirken, lipödem olgumuzda benzer bir paralellik gözlenmedi. Bu olgu sunumu KBF’nin 

alt ekstremite lenfödemi ve lipödeminde ağrı-dolgunluk hissinin azalmasında, alt ekstremite 

fonksiyonelliğinin artmasında ve yaşam kalitesinde belirgin iyileşmeler sağlanmasında etkili 

olduğunu göstermiştir. 
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Lower Extremity Lymphedema and Lipedema: Case Report and Review of 

the Literature 
 

 

Abstract 

  

Lymphedema and lipedema are chronic and progressive syndromes that result in 

hypertrophy of the subcutaneous tissue of the extremities. They have significant 

negative effects on physical and psychosocial health conditions. Although 

lymphedema of the lower extremities represents one of the most common problems 

in administering a vascular clinic, the lack of information about lipedema and 

confusion in diagnosis lead to conflicting data about the disease. In this case report, 

it is aimed to examine the effects of Complex Decongestive Physiotherapy (CDP) 

on limb circumference and volume and patient expectations by defining lower 

extremity lymphedema and lipedema. The 20-session rehabilitation program 

applied to two patients with Stage III primary lymphedema and Stage III lipedema 

in the lower extremities included manual lymphatic drainage, skin care, bandaging 

and emptying exercises. The level of existing edema and extremity volume, the 

feeling of pain-fullness, the functional strength of the five primary muscle groups, 

whether the patient's needs and expectations are met with KBF, respectively; were 

evaluated in order of circumference measurement and Frustum method, Visual 

Analogue Scale (VAS), Manual Muscle Test, PBI-L (Patient Benefit Index-

Lymphedema) questionnaire. According to the results after the treatment, a 

decrease in pain-fullness sensation values and a positive improvement was 

recorded in both cases in terms of muscle functionality. While a fairly good 

reduction in circumference measurements and volume was observed in Case 1, 

relatively minor improvements were observed in Case 2. In the PBI-L (Patient 

Benefit Index-Lymphedema) questionnaire, a parallelism was observed between 

the pre-treatment goals and the treatment benefit in our lymphedema case, but no 

similar parallelism was observed in our lipedema case. This case report showed that 

CDP is effective in reducing the feeling of pain-fullness in lower extremity 

lymphedema and lipedema, increasing lower extremity functionality and providing 

significant improvements in quality of life. 

Keywords: Lower Extremity, Lymphedema, Lipedema 
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Özet 

 Aspirasyon pneumonisi, buzağıların hatalı sondalanmasına bağlı ortaya çıkan önemli bir 

yönetim problemidir. Aspirasyon pneumonisinin progresif doğasından dolayı, prognoz 

hakkında bilgi sahibi olmak için metabolik durum ve elektrolit seviyelerinin araştırılması 

önemlidir. Bu sebeple, bu çalışmanın amacı, aspirasyon pneumonisi gelişmiş buzağılarda 

metabolik ve elektrolit profilinin değerlendirilmesidir. Şimdiki çalışmanın Aspirasyon 

Pneumonisi Grubu’nu (APG), kliniğe öksürük, dispne ve nazal akıntı gibi aspirasyon 

pneumonisi ile ilişkili bulgular ile getirilmiş 14 adet buzağı oluşturdu. Anamnez bilgisinde 

aspirasyon pneumonisinin hatalı sondalama sonucu kolostrumun aspirasyonuna bağlı olarak 

geliştiği öğrenildi. Çalışmanın Kontrol Grubu’nu (CG) ise klinik ve laboratuvar muayeneleri 

sonucu sağlıklı olduğu belirlenen 14 buzağı oluşturdu. Çalışmaya dahil edilen tüm buzağılardan 

laboratuvar analizleri için 2 ml heparinize venöz kan örneği alındı. Yapılan fiziksel muayene 

bulguları sonucunda, AP grubunun buzağı sağlık skoru (BSS) ile birlikte kalp ve solunum 

frekansında önemli derecede artışlar tespit edilmiştir. Laboratuvar muayeneleri kapsamında pH, 

baz açığı, Na, K, Ca, Cl, hematokrit, hemoglobin (hb), glukoz, laktat, HCO3 düzeyleri 

değerlendirildi. AP grubunun pH, Na, Cl, hematokrit ve hb düzeylerinde önemli derecede düşüş 

gözlendi. Ek olarak, AP grubunun K ve laktat düzeylerinde önemli düzeyde artış belirlenmişir. 

ROC-temelli diagnostik performans analizi sonucunda ise aspirasyon pneumonisi tanısında 

hb’nin mükemmel, BSS ve pH’ın ise iyi tanısal değere sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç 

olarak, aspirasyon pnömonili buzağılarda özellikle hb, BSS ve pH gibi bazı klinik ve 

laboratuvar parametrelerinin tanısal öneme sahip olduğu belirlendi. Aspirasyon pnömonisi 

gelişmiş buzağılarda uygun tedavi, gözlem ve prognozun belirlenmesi için bahsedilen 

parametrelerin değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Aspiration Pneumonia 
 

 

Abstract 

  

Aspiration pneumonia is a major management problem which occurs as a result of 

inappropriate drenching of calves. Due to progressive nature of aspiration 

pneumonia, it is important to investigate the metabolic status and electrolyte levels 

in order to have information about the prognosis. Thus, the aim of this study was to 

investigate the metabolic and electrolyte profile in calves with aspiration 

pneumonia. Aspiration Pneumonia Group (APG) of the present study consisted of 

14 calves which were brought to clinic with symptoms associated with aspiration 

pneumonia such as cough, dyspnea, and nasal discharge. It was determined in the 

anamnesis that aspiration pneumonia in all calves was due to aspiration of 

colostrum with inappropriate drenching. Control Group (CG) of the present study 

consisted of 14 calves which were determined to be healthy as a result of clinical 

and laboratory examinations. 2 ml heparinised venous blood samples were taken 

from the all calves for laboratory tests. Physical examinations revealed that there 

were significant elevations at calf health score (BSS), heart and respiration rates in 

APG. Within the scope of laboratory examinations pH, base excess, Na, K, Ca, Cl, 

hematocrit, hemoglobin (hb), glucose, lactate, HCO3 levels were evaluated. It was 

observed that significant decrease in the levels of pH, Na, Cl, hematocrit, Hb in 

APG. In addition, there were significant elevation at K, lactate levels in APG. As a 

result of ROC-based diagnostic performance analysis, it was determined that hb 

had excellent, pH and BSS had good diagnostic values in the diagnosis of 

aspiration pneumonia. In conclusion, it was determined that certain clinical and 

laboratory parameters, especially hb, BSS and pH values had diagnostic importance 

in calves with aspiration pneumonia. It was suggested that aforementioned 

parameters should be evaluated in order to determine the appropriate treatment, 

monitoring and prognosis in calves with aspiration pneumonia. 

Keywords: Aspiration, Calf, Correlation, Diagnostic Value, Electrolyte, 

Pneumonia 
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 Amaç: Bu çalışmanın amacı, astımlı öğrencilere okul hemşireleri tarafından hazırlanan astım 

müdahalelerini incelemektir. Yöntem: Çalışma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri 

tabanları üzerinden ‘okul çağındaki çocuklar, ebeveynler, okul hemşiresi, toplum temelli astım 

müdahalesi’ terimleri ile yapılan taramalar sonucu tam metnine ulaşılan çalışmaların 

derlenmesi ile hazırlanmıştır. Bulgular: Astım, sık görülen ve farklı ülkelerde nüfusun %1-

20’sini ve tüm dünyada tahmini olarak 300 milyon kişiyi etkileyen kronik bir hastalıktır. 

Dünyadaki çocukların yaklaşık %14'ü astım hastasıdır. Astım çocuklar arasında en yaygın 

bulaşıcı olmayan hastalıktır. Astım, genellikle astım alevlenmeleri veya astım atakları olarak 

adlandırılan tekrarlayan, epizodik, geri dönüşümlü semptomlarla karakterizedir. Astım bilgisi 

eksikliği astım alevlenmelerine, daha fazla acil servis ziyaretine, okul devamsızlığına ve yaşam 

kalitesinin düşmesine neden olabilir. Okul hemşireleri, kronik hastalıkları yönetmek ve tüm 

öğrenciler için güvenli, sağlıklı öğrenmeye hazır bir ortam yaratmak için iyi bir konumda 

olmaları oldukça önemlidir. Okul temelli programlar öğrenciler, ebeveynler ve okul topluluğu 

için astım eğitim müdahaleleri sağlamada en iyi seçeneklerden biri olabilir. Sonuç: Okul 

hemşireleri, çocuk sağlığını ve akademik sonuçları iyileştirmek için astım bakımında daha 

belirgin bir rol üstlenmeleri için teşvik edilmelidirler. Okul hemşireleri, daha iyi astım yönetimi 

için ebeveynler ve öğrencilerle iş birliği yapmak için temel olan güvene dayalı bir ilişki kurma 

fırsatına sahip olmaları gerekmektedir. Kaynakça: Isik, E., Fredland, N. M., & Freysteinson, 

W. M. (2019). School and community-based nurse-led asthma interventions for school-aged 

children and their parents: A systematic literature review. Journal of Pediatric Nursing, 44, 107-

114. Walter, H., Sadeque-Iqbal, F., Ulysse, R., Castillo, D., Fitzpatrick, A., & Singleton, J. 

(2015). The effectiveness of school-based family asthma educational programs on the quality 

of life and number of asthma exacerbations of children aged five to 18 years diagnosed with 

asthma: a systematic review protocol. JBI Evidence Synthesis, 13(10), 69-81. Kindi, Z. A., 

McCabe, C., & McCann, M. (2022). Impact of nurse-led asthma intervention on child health 

outcomes: A scoping review. The Journal of School Nursing, 38(1), 84-97. 

Anahtar Kelimeler: Okul Çağındaki Çocuklar, Ebeveynler, Okul Hemşiresi, Toplum 

Temelli Astım Müdahalesi 
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Özet 

 Besin alerjisi, belirli bir besine maruz kaldığında, tekrarlanabilir şekilde meydana gelen ve 

belirli bir bağışıklık tepkisinden kaynaklanan olumsuz bir sağlık etkisidir. Alerji oluşumunda; 

genetik faktörler, gelişen kentleşme, sanayileşme, yaygın temizlik programları, fiziksel 

hareketsizlik, antibiyotik kullanımı, işlenmiş ürünlerin yüksek tüketimi ve yaşam tarzı 

değişiklikleri ile yakından ilişkili olduğu bildirilmektedir. İnsan bağırsak mikrobiyotasının 

genel çeşitliliğinin doğumdan 12 yaşına kadar istikrarlı bir şekilde arttığı, yetişkinlik boyunca 

nispeten sabit kaldığı ve sonraki yıllarda azaldığı da bilinmektedir. Kommensal bakterilerle 

gecikmiş kolonizasyon veya bebeklik döneminde mikrobiyotadaki değişiklikler (baskın 

Enterobakteri kolonizasyonu gibi), alerjik hastalıklar gibi immün aracılı bozuklukların 

gelişmesine yol açabilir. Çalışmalar, hem perinatal hem de yaşamın erken dönemlerinde çeşitli 

mikrobiyal maruziyetlerin hem doğuştan gelen hem de adaptif bağışıklık sistemlerini 

etkilediğini ve alerjik hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Alerjisi, Mikrobiyota, Kolonizasyon 

 

The Association Between Gut Microbiome and Food Allergy 
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Food allergy, when exposed to a certain food it is an adverse health effect that 

occurs reproducibly and results from a specific immune response. In the occurrence 

of allergies; it is reported that it is closely related to genetic factors, developing 

urbanization, industrialization, widespread cleaning programs, physical inactivity, 

antibiotic use, high consumption of processed products and lifestyle changes. It is 

also known that the overall diversity of the human gut microbiota increases steadily 

from birth to 12 years of age, remains relatively constant throughout adulthood, and 

decreases in later years. Delayed colonization with commensal bacteria or changes 

(such as predominant colonization of Enterobacteria) in the microbiota during 

infancy may lead to the development of immune-mediated disorders such as 

allergic diseases. Studies have shown that various microbial exposures, both 

perinatal and early in life, affect both the innate and adaptive immune systems and 

significantly reduce the risk of allergic disease. 

Keywords: Food Allergy, Microbiota, Colonization 
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Özet 

 Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde 

öğrenci merkezli yöntemlerin kullanılmasına yönelik tutumlarının incelenmesidir. 

Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kayseri ilinde Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Örneklem grubunu ise basit tesadüfi örneklem seçme yöntemi ile belirlenen 103 sınıf ve 55 

beden eğitimi öğretmeni olmak üzere toplamda 158 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplamak için iki bölümden oluşan araştırma formu kullanılmıştır. Formun birinci 

bölümünde öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem ve branşlarına yönelik soruların yer aldığı 

demografik bilgiler bölümü yer alırken, ikinci bölümünde Koç (2014) tarafından geliştirilen 

“Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği” 

(ÖMYKTÖ) yer almaktadır. Araştırmanın veri analizinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler normal dağılımdan geldiği için verilerin analizinde cinsiyet ve branş 

değişkenleri için bağımsız gruplar T-Testi, yaş ve mesleki kıdem değişkenleri için tek yönlü 

varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 

öğretmenlerin cinsiyetlerinin ÖMYKTÖ değer verme ve olumlu etkiler alt boyutunda, branş 

değişkeninin ise direnç gösterme alt boyutunda anlamlı farklılığa neden olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin yaş ve mesleki kıdemlerinin ise beden eğitimi derslerinde öğrenci merkezli 

yöntemlerin kullanılmasına yönelik tutumlarında farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. 

Sonuç olarak kadın öğretmenlerin öğrenci merkezli yöntemlere daha çok değer verdiği ve 

yöntemlerin olumlu etkilerinin olduğunu düşündüğü, sınıf öğretmenlerinin öğrenci merkezli 

yöntemlerin kullanımına karşı direnç gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına 

dayanarak halen yürürlükte olan öğrenci merkezli öğretim programlarını uygulayan 

öğretmenlerin beden eğitimi derslerinde kullandıkları yöntemlerde öğrenci merkezli yöntemleri 

kullanmaları önerilmektedir. 
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An Investigation of Teachers' Attitudes Towards Using Student-Centered 

Methods in Physical Education Lessons 
 

 

Abstract 

  

The aim of this research is to examine the attitudes of physical education and 

primary school teachers towards the use of student-centered methods in physical 

education lessons. The sample group consists of 103 primary school and 55 

physical education teachers working at state schools in Kayseri. 158 teachers 

determined by the simple random sampling method. To collect data, "Attitudes 

Towards Using Student-Centered Teaching Methods and Techniques Scale " 

(ATUSCTMT) developed by Koç (2014) with a demographic information section 

was used. SPSS 25 program was utilized for the data analysis of the research. Since 

the data obtained came from a normal distribution, independent groups T-Test for 

gender and branch variables, and one-way analysis of variance (One-Way 

ANOVA) for age and professional seniority variables were used in the analysis of 

the data. According to the findings obtained from the research, it was seen that the 

gender of the teachers caused a significant difference in the sub-dimension of 

valuing and positive effects in ATUSCTMT, and the branch variable in the sub-

dimension of showing resistance. It was determined that the age and professional 

seniority of the teachers did not cause any difference in their attitudes towards the 

use of student-centered methods in physical education lessons. As a result, it was 

determined that female teachers value student-centered methods more and think 

that methods have positive effects, and primary school teachers resist the use of 

student-centered methods. Based on the results of the research, it is recommended 

that teachers who apply student-centered teaching programs that are still in place 

should use student-centered methods they use in physical education classes. 

Keywords: Physical Education Teacher, Primary School Teacher, Student-

Centered Teaching Methods, Attitudes. 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 50 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0002-6944-9004 
 

Covid-19 Enfeksi̇yonu Sonrasi Ortaya Çikan Li̇ken Planus Olgusu 

 

Dr. Gizem Yavuzcan1 
 

1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cildiye Bölümü 

*Corresponding author: Gizem Yavuzcan 

 

Özet 

 Giriş: Liken planus (LP) , oral mukoza ve genital mukozayı tutabilen kaşıntılı bir otoimmun 

inflamatuar deri hastalığıdır. Çoğu LP olguları idiopatiktir. Ancak antimalaryan ajanlar, altın, 

tiazid grubu diüretikler, penisilaminler, beta blokerler, non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar 

(NSAII) , Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve quinidine gibi ilaçlar ; hepatit 

c virüsu gibi enfeksiyonlara bağlı olarak da LP gelişebildiği bildirilmiştir. Lokalize LP 

hastalarında tedavide çoğunlukla topikal steroidler tercih edilirken, yaygın deri hastalığı olan 

hastalar da sistemik tedaviler tercih edilir. COVID 19 enfeksiyonu primer olarak solunum 

sistemini etkilese de deri tutulumunun %1 ila %20 arasında olguda tespit edilmektedir. Daha 

önce COVID 19 m RNA aşısı sonrası gelişen oral, linear yada generalize LP olguları 

bildirilmiştir ama primer COVID 19 enfeksiyonu sonrası gelişen genealize LP olgusu çok 

nadirdir. Bu raporda COVID 19 enfeksiyonu sonrası 14. günde ortaya çıkan genaralize liken 

planus olgusu sunulmuştur. Olgu: Kırk yaşında kadın hasta 2 hafta önce geçirdiği COVID 19 

enfeksiyonu sonrası kollarından başlayıp bacaklara yayılan kaşıntılı döküntü şikayeti ile 

başvurmuştur. Hastanın yapılan dermatolojik incelemesinde bilateral kol distali ve bacak 

proksimallerde mor poligonal parlak yer yer kobnerizasyon gösteren papül ve plaklar 

saptanmıştır. Oral mukoza genital mukoza ve tırnak muayenesinde patolojik bulgu 

saptanmamıştır. Hastadan lokal anestezi altında punch biyopsi yapılmıştır. Klinikopatolojik 

olarak liken tanısı konan hastaya topikal steriod antihistamik tedavi başlanmıştır. Sonuç: 

Hastalık şiddeti, prognoz veya bulaşıcılık potansiyeli ile ilişkili olarak tüm sağlık 

profesyonellerinin COVID-19'un giderek yaygınlaşan kutanöz belirtileri konusunda bilgili 

olması kritik önem taşımaktadır. 
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Abstract 

  

Introduction: Lichen planus (LP) is an itchy autoimmune inflammatory skin disease 

that can involve the oral mucosa and genital mucosa. Most cases of LP are 

idiopathic. However, LP cases related to drugs such as antimalarial agents, gold, 

thiazide diuretics, penicillamines, beta blockers, non-steroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAII), angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors and quinidine and 

also infections such as hepatitis c virus was reported. While topical steroids are 

mostly preferred in the treatment of localized LP, systemic treatments are preferred 

in patients with widespread skin disease. Although COVID 19 infection primarily 

affects the respiratory system, skin involvement is detected in 1% to 20% of cases. 

Oral, linear or generalized LP cases have been reported after COVID 19 mRNA 

vaccine before, but the case of generalized LP developing after primary COVID 19 

infection is very rare. In this report, a case of generalized lichen planus that arised 

on the 14th day after COVID 19 infection is presented. Case: A forty-year-old 

female patient applied with the complaint of an itchy rash that started from her 

arms and spread to her legs, following the COVID 19 infection she had 2 weeks 

ago. In the dermatological examination of the patient, purple polygonal bright 

papules and plaques showing cobnerization were found on the bilateral distal arms 

and proximal legs. No pathological findings were detected in the oral mucosa, 

genital mucosa and nail examination. Punch biopsy was performed from the patient 

under local anesthesia. Antihistamine therapy with topical steroid was started in the 

patient who was diagnosed with lichen clinicopathologically. Conclusion: It is 

critical for all healthcare professionals to be knowledgeable about the increasingly 

common cutaneous manifestations of COVID-19 in relation to disease severity, 

prognosis or contagious potential. 

Keywords: Covıd-19; İnfection; Lichen Planus. 
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Özet 

 Bulaş yolu netleşmeyen Covid-19 pandemisinin sonlandırılması, korunmanın 

yaygınlaştırılması ve etkili olması açısından aşılamanın önemi büyüktür. Bu nedenle, bu 

çalışma, Covid-19 pandemisinde yaşlıların yaşadığı koranavirüs korkusu ve anksiyetesi ile 

covid-19 aşısına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yürütüldü. Bu 

çalışma, kesitsel tipte tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 

03.01.2022 – 03.05.2022 tarihleri arasında Zonguldak İl Merkezinde bulunan beş aile sağlığı 

merkezine başvuran 499 yaşlı oluşturdu. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu, 

Koronavirüs Korkusu Ölçeği, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve Covid 19 Aşısına Yönelik 

Tutumlar Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve pearson 

korelasyon analizi kullanıldı. Araştırma katılan yaşlıların %78.6'sı (n=392) 65-74 yaş 

grubunda, %51.9'u (n=259) kadın, %56.7'si (n=283) evli, %27.6'sı (n=137) ilkokul mezunu, 

%56.3'ünün (n=281) geliri giderine eşit ve %42.0'ı (n=209) eşi ile birlikte yaşıyor. Yaşlıların 

%38.1'inin (n=190) birden fazla kronik hastalığı bulunmakta, %42.6'sı (n=213) birden fazla 

düzenli ilaç kullanmakta, %39.5'i (n=197) sağlığını orta düzeyde algılamaktadır. Yaşlıların 

%46.7'si (n=233) covid-19 hastalığını geçirdiğini, %92.8'i (n=463) covid-19 aşısı olduğunu 

bildirmiştir. Yaşlıların %73.3'ünün (n=366) ailesinde covid-19 hastalığını geçiren birey bulunur 

iken, %46.1'inin (n=230) ailesinde/yakın çevresinde covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını 

yitiren birey bulunmaktadır. Yaşlıların Koranavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği puan 

ortalaması 20.02±7.54'tür. Yaşlıların Koranavirüs (Covid-19) Anksiyete Ölçeği puan 

ortalaması 2.92±4.45 olup, %14.4'ü (n=72) işlevsiz anksiyeteye sahiptir. Yaşlıların Covid-19 

Aşısına Yönelik olumlu tutum puan ortalaması 3.97±0.93, olumsuz puan ortalaması ise 

3.81±0.89'dur. Korelasyon analiz sonucuna göre, yaşlıların yaşadığı koronovirüs korkusu ve 

anksiyetesi arttıkça covid-19 aşısına yönelik olumlu tutumları artmakta (sırası ile r=0.292, 

p<0.001; r=0.241, p<0.001), olumsuz tutumları azalmaktadır (sırası ile r=0.101, p=0.025; 

r=0.252, p<0.001). 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Koronavirüs Korkusu, Koronavirüs Anksiyetesi, Covid-19 

Aşısına Yönelik Tutum 



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 40 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3058-6909, https://orcid.org/0000-0002-

9378-1234 

 

Covi̇d-19 ve Sensöri̇nöral İ̇şi̇tme Kaybi İ̇li̇şki̇si̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Sağsözlü1 , Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Yavuz1 
 

1İstanbul Gelişim Üniversitesi 

*Corresponding author: Ertuğrul Yavuz 

 

Özet 

 Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm 

dünyaya yayılan COVID-19 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu bir pandemiye neden olmuştur. 

Enfeksiyonun en sık görülen bulguları kuru öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı ve koku 

kaybıdır. Nörotropik bir virüsle oluşan COVID-19 hastalığının işitme üzerine olan etkisine dair 

henüz sınırlı sayıda çalışma vardır. Bununla beraber bu virüs enfeksiyonundan 

kaynaklandığından şüphelenilen ve çeşitli tetkiklerle ortaya konulmaya çalışılan sensörinöral 

tipte işitme kaybı vakaları bildirilmiştir. Derlememizde COVID-19 hastalığı geçirenlerde 

işitme kaybını değerlendiren çalışmalar incelenerek COVID-19 hastalığının işitme üzerine 

olumsuz etkilerini ortaya koymak, bu etkilerin hastalıkla mı yoksa tedavi ile mi geliştiğini 

tartışmak ve bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir. 
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Relationship Between Covid-19 and Sensorineural Hearing Loss 
 

 

Abstract 

  

The COVID-19 (SARS-CoV-2) infection, which emerged in the People's Republic 

of China in December 2019 and spread all over the world in a short time, caused a 

pandemic. The most common signs of infection are dry cough, sore throat, fever, 



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

shortness of breath and loss of smell. There are still limited studies on the effect of 

COVID-19 disease, which is caused by a neurotropic virus, on hearing. However, 

cases of sensorineural hearing loss, which are suspected to be caused by this virus 

infection and tried to be revealed by various tests, have been reported. In our 

review, it is aimed to reveal the negative effects of COVID-19 disease on hearing 

by examining the studies evaluating hearing loss in patients with COVID-19 

disease, to discuss whether these effects develop with the disease or with treatment, 

and to shed light on the studies to be done on this subject 

Keywords: Covıd-19, Sensorineural Hearing Loss, Otology 
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Özet 

 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) kişinin yaşına ve gelişim düzeyine uygun 

olmayan dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomlarıyla karakterize olan 

nörogelişimsel bir bozukluktur. Uzun süredir bir çocukluk çağı hastalığı olarak kabul 

edilmesine rağmen günümüzde vakaların önemli bir kısmında belirtilerinin erişkinlikte de 

sürdüğü tespit edilmiştir. DEHB ile obezite arasında iki yönlü bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir. DEHB’li bireylerde görülen yetersiz inhibitör kontrol, bireylerin kendi 

eylemlerini denetlemelerini güçleştirerek sağlıksız besin tüketimini arttırmalarına ve anormal 

yeme davranışları sergilemelerine neden olmaktadır. Dikkatsizlik ve zayıf planlama ise düzenli 

yeme alışkanlığında ve diyete bağlı kalmada zorluklara yol açarak obeziteye neden 

olabilmektedir. Diğer taraftan obezite, kronik inflamasyon ile karakterizedir ve inflamatuar 

süreçlerin, dikkat ve diğer yürütücü işlevler dahil olmak üzere beyin işlevlerini etkilediği 

gösterilmiştir. Bu nedenle obezitenin kronik inflamasyon yoluyla DEHB semptomlarını 

indükleyebileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda DEHB ve obezite ortak nöropsikolojik işlev 

bozukluğuna sahiptir. DEHB’li bireylerde görülen dopamin ve norepinefrin eksikliği, aşırı 

yeme isteğinde artış ve porsiyon kontrolünü sağlayamama gibi çeşitli sorunlara neden olarak 

obezite gelişimine zemin hazırlamaktadır. DEHB ve obezite ilişkisindeki bir diğer önemli 

faktör sirkadiyen ritimdir. Bozulmuş sirkadiyen ritim sinyali, yeme davranışındaki geçici 

değişiklikler ve metabolik hormonlardaki değişiklikler yoluyla obeziteye yol açabilmektedir. 

Özellikle sirkadiyen ritim bozulmasının belirtileri olan uyku sorunları ve dengesiz bir yeme 

düzeni, DEHB semptomları ile obezite arasında gözlenen ilişkiye aracılık etmektedir. DEHB 

ve obezite arasındaki ilişkinin anlaşılması, komorbitenin önlenmesi ve gerekli sağlık 

politikalarının düzenlenmesi açısından önemlidir. 
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The Relationship Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and 

Obesity 
 

 

Abstract 

  

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder 

associated with the signs of distraction, hyperactivity, and impulsiveness that are 

incongruous for the indiviuals’ age-related development level. Although it has been 

accepted as a childhood disease for a long time, it has been determined that the 

symptoms continue in adulthood in a significant part of the cases. It is thought that 

there is a two-way correlation between obesity and ADHD. Inadequate inhibitory 

control seen in individuals with ADHD makes it complicated for individuals to 

manage their own acts, causing them to increase unhealthy food intake and show 

signs of abnormal eating manners. Inattention and poor planning can lead to obesity 

by causing difficulties in regular eating habits and adherence to diet. On the other 

hand, obesity, characterized by a chronic inflammation have been demonstrated to 

involve in the progress of brain functions, including awareness and other executive 

roles. Consequently, it is thought that obesity may stimulate the symptoms of 

ADHD by triggering inflammatory processes. . Furthermore, ADHD and obesity 

have common neuropsychological dysfunction. The lack of dopamine and 

norepinephrine seen in individuals with ADHD causes various problems such as an 

increase in the desire to eat and the inability to maintain portion control, paving the 

way for the development of obesity. Circadian rhythm is an another important 

factor involved in the development of obesity-related ADHD. Impaired circadian 

rhythm signaling can lead to obesity through temporary changes in eating behavior 

and alterations in metabolic hormones. In particularly, sleep problems and an 

unbalanced eating pattern, which are symptoms of circadian rhythm disruption, 

mediate the progression of the obesity-related ADHD symptoms. Thus, 

understanding the association between obesity and ADHD is important for the 

prevention of comorbidity and the regulation of necessary health policies. 

Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity, Obesity, Circadian Rhythm 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 53 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9341-3346 
 

Doğum Sonrasi Depresyon: Baba Depresyonda mi' 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bulduk1 
 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Özet 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı, babada doğum sonrası depresyonu etkileyen faktörleri 

incelemektedir. Yöntem: Çalışma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri tabanları 

üzerinden ‘babanın doğum sonrası depresyonu, 'depresyonu etkileyen faktörler, meta-analiz, 

aile merkezli bakım, hemşire’’ terimleri ile yapılan taramalar sonucu tam metnine ulaşılan 

çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Bulgular: Babanın doğum sonrası depresyonu 

yaygın olarak tanınan bir öykü değildir. Ancak doğum sonrası dönem sadece anneler için değil 

aynı zamanda babalar için de uyum gerektiren ve depresyon riski oluşturabilecek kritik bir 

dönemdir. Araştırmalar, babada doğum sonrası depresyon prevalansının %1,2 ile %25,5 

arasında olduğunu göstermektedir. Babanın çalışması, psikolojik durum, annede ruhsal hastalık 

öyküsü, ilk gebelik, evlilik ilişkisi gibi etkenler babanın doğum sonrası depresyonu arasında bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Bebek faktörlerine yönelik çalışmaların az sayıda olması, 

ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Bildirilen ilişkilerin altında yatan mekanizmalar ve 

bunların nedensel ilişkileri hala belirsizliğini korumaktadır. Bu durum babada doğum sonrası 

depresyonu yeterince tanınmayan bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Sonuç: Aile 

merkezli bakım veren hemşireler, babada doğum sonrası depresyonun sonuçlarına ilişkin 

farkındalık yaratmada, risk altındakileri daha iyi tanımlamada ve babaları doğum sonrası 

depresyondan korumak için etkili müdahaleler geliştirmede daha aktif rol almalıdırlar. 

Kaynakça: Nishigori, H., Obara, T., Nishigori, T., Metoki, H., Mizuno, S., Ishikuro, M., ... & 

Miyagi Regional Center of Japan Environment & Children’s Study Group. (2020). The 

prevalence and risk factors for postpartum depression symptoms of fathers at one and 6 months 

postpartum: an adjunct study of the Japan Environment & Children’s Study. The Journal of 

Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 33(16), 2797-2804. Wang, D., Li, Y. L., Qiu, D., & Xiao, 

S. Y. (2021). Factors influencing paternal postpartum depression: A systematic review and 

meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 293, 51-63. Gedzyk-Nieman, S. A. (2021). 

Postpartum and Paternal Postnatal Depression: Identification, Risks, and Resources. Nursing 

Clinics, 56(3), 325-343. Cameron, E. E., Sedov, I. D., & Tomfohr-Madsen, L. M. (2016). 

Prevalence of paternal depression in pregnancy and the postpartum: an updated meta-analysis. 

Journal of affective 
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Özet 

 Bu çalışmada, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin empatik eğilimleri ve liderlik 

yönelimleri, cinsiyet, yaş ve meslek değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmaya, Samsun 

ilinde görev yapan 47 kadın, 133 erkek olmak üzere toplam 180 beden eğitimi öğretmeni ve 

antrenör katılmıştır. Çalışmanın verileri, “kişisel bilgi formu”, ''Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)” 

ve “Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 

analizi için tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi, 

pearson korelasyon analizi ve gruplar arası farkın kaynağını belirlemek amacıyla LSD Post Hoc 

analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların cinsiyet ve yaş değişkenleri 

açısından empatik eğilim düzeyleri ve liderlik yönelimlerinde anlamlı bir fark yoktur. 

Katılımcıların meslek değişkeni açısından ise empatik eğilim düzeyleri ve liderlik yönelimleri 

arasında anlamlı bir fark vardır. Beden eğitimi öğretmenliği ile birlikte antrenörlük de 

yapanların, sadece beden eğitimi öğretmenliği ve sadece antrenörlük yapanlardan empatik 

eğilim ve liderlik yönelim düzeyleri daha yüksektir. Ayrıca, empatik eğilim düzeyleri ile 

liderlik yönelimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan pearson korelasyon analizi 

sonucunda istatistiksel açıdan pozitif yönde bir anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak 

katılımcıların, empatik eğilim düzeyi arttıkça çok yönlü liderlik yönelimi düzeylerinin de arttığı 

ve beden eğitimi öğretmenliği ile birlikte antrenörlük de yapan katılımcıların yüksek düzeyde 

empatik eğilim ve liderlik yönelimine sahip olduğu söylenebilir. 
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In this study, empathic tendencies and leadership orientations of physical education 

teachers and coaches were examined in terms of gender, age and profession 

variables. A total of 180 physical education teachers and trainers, 47 women and 

133 men, working in Samsun, participated in the study. The data of the study were 

collected using “personal information form”, “Empathic Tendency Scale (ETS)” 

and “Multidimensional Leadership Orientations Scale (MLOS)”. Descriptive 

statistics for data analysis, t-test for independent groups, one-way analysis of 

variance, pearson correlation analysis and LSD Post Hoc analysis were used to 

determine the source of the difference between groups. According to the results of 

the analysis, there is no significant difference in the empathic tendency levels and 

leadership orientations of the participants in terms of gender and age variables. In 

terms of the occupational variable of the participants, there is a significant 

difference between their empathic tendency levels and leadership orientations. 

Those who do coaching along with physical education teachers have higher 

empathic disposition and leadership orientation levels than those who only teach 

physical education and only coach. Besides, as a result of the pearson correlation 

analysis performed to determine the relationship between empathic tendency levels 

and leadership orientations, a statistically positive and significant relationship was 

found. As a result, it can be said that as the level of empathic tendency of the 

participants increases, the levels of multi-dimensional leadership orientation 

increase and the participants who are also coaching together with physical 

education teachers have a high level of empathic disposition and leadership 

orientation. 

Keywords: Physical Education Teachers, Coach, Leadership, Empathy. 
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Özet 

 Nikel-titanyum eğeler, preparasyon sırasında dentini kesmek ve kaldırmak için tork 

kuvvetine ihtiyaç duymaktadırlar. Vidalama kuvvetleri oluştuğunda eğenin kanal içerisinde 

dönmeye devam etmesi için ek tork kuvvetleri gerekmektedir. Eğe ve dentin duvarı arasındaki 

bu sürtünme kuvvetleri, torsiyonel stres olarak eğelerde birikmektedir. Bu nedenle, tork 

kuvvetlerinde artış eğe içinde ani birikime ve torsiyonel streslere yol açmaktadır. NiTi 

eğelerinin paslanmaz çelik eğelere kıyasla daha dayanıklı olduğu bildirilmesine rağmen, kök 

kanal preparasyonu esnasında eğe ile kanal dentini arasında oluşan baskı, sıkışma ve gerilme 

kuvvetlerine bağlı olarak eğelerde döngüsel ve torsiyonel kaynaklı kırıklar görülebilir. 

Döngüsel yorulma, düz veya eğimli kanallarda eğenin sürekli dönmesine bağlı olarak sıkışma 

ve gerilme kuvvetlerine maruz kalması sonucu oluşur. Torsiyonel yorulma ise, eğenin şaft 

kısmının kanal içerisinde dönerken, apikal kısmının sıkışmasına bağlı olarak eğe üzerinde 

distorsiyon ve kırık meydana gelmesidir. NiTi eğelerinin kırılması: kanal kurvatür açısı ve çapı, 

eğenin kesiti ve boyutu, preparasyon tekniği, kanal anatomisi, eğenin dönme hızı ve torku, 

hekimin deneyimi ve eğenin kullanım sayısı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Biz de bu 

sözlü sunumda, eğelerin tork ve apikal basınç kuvvetlerini etkileyen faktörleri değerlendirdik. 

Etkileyen faktörlerin öğrenilmesiyle kırık ve distorsiyon problemlerinin azalacağını 

düşünüyoruz. 
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Nickel-titanium files require torque force to cut and lift dentin during preparation. 

Additional torque forces are required to keep the file rotating in the canal when 

screwing forces occur. These frictional forces between the file and the dentin wall 

accumulate in the files as torsional stress. Therefore, the increase in torque forces 

leads to sudden accumulation and torsional stresses in the file. Although NiTi files 

are reported to be more durable than stainless steel files, cyclic and torsional 

fractures may occur in files due to the compressive, compressive and tensile forces 

formed between the file and canal dentin during root canal preparation. Cyclic 

fatigue occurs when the file is subjected to compressive and tensile forces due to 

continuous rotation in straight or curved canals. Torsional fatigue, on the other 

hand, is the distortion and fracture of the file due to the compression of the apical 

part of the file while the shaft part of the file rotates in the canal. The fracture of 

NiTi files varies depending on many factors, such as the angle and diameter of the 

canal curvature, the cross-section and size of the file, the preparation technique, the 

anatomy of the canal, the rotation speed and torque of the file, the experience of the 

physician, and the number of uses of the file. In this oral presentation, we evaluated 

the factors affecting the torque and apical pressure forces of the files. We think that 

with the learning of the affecting factors, fracture and distortion problems will 

decrease. 

Keywords: Torque, Endodontics, Apical Force, Preparation 
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Özet 

 Mahalleden memnuniyet kullanıcıların çevreyi algıladığı, kullandığı ya da beklentilerine 

cevap verdiği oranda değerlendirmesidir. Araştırmada, annelerin Çocuk Sokağı Projesinde dış 

ortamdaki hizmet ve uygulamalardan memnun olma seviyelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Araştırmada memnuniyet düzeyindeki değişmenin bazı demografik kriterlere göre farklılık 

gösterip göstermediği araştırılmıştır (Annelerin Yaş, Eğitim, Doğum Yeri, Oturdukları Evin 

Mülkiyet durumu, Oturdukları Evin Yapısal Durumu, Sahip oldukları Çocuk Sayısı, 

Evlendiğinden beri Taşınma durumu, Daha önceki oturulan evin bu mahalleye olan uzaklığı 

durumu, mahallede oturma süresi).Farklı kullanıcıların fiilen tasarım sürecine çoğunluk olarak 

katılımı; kullanım aşamasında sürdürülebilir, aidiyet hissi uyandıran ve değerli görülen 

projelerin olumlu geri dönütleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Investigation of the Satisfaction Levels of the Mothers of Esenler Children's 

Street Project Users 
 

 

Abstract 

  

Satisfaction with the living street is the evaluation of the users to extent that they 

perceive the environment, use it or respond to their expectations. In the research, it 

was aimed to determine the satisfaction levels of the mothers with the services and 
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practices in the external environment in the Children's Street Project. In the study, it 

was investigated whether the change in the level of satisfaction differs according to 

some demographic criteria. (Age, Education, Place of Birth, Ownership of the 

House they Lived in, Structural Status of the House, Number of Children They 

Have, Moving Since Marriage, Distance from the previous house to this 

neighborhood, residence time in the neighborhood) The actual majority 

participation of different types of users in the design process; It appears as positive 

feedback of projects that are sustainable, arousing a sense of belonging and 

considered valuable during the use phase. 

Keywords: Children Street, User, Satisfaction 
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Özet 

 Abstract : İntroduction: Biliary sludge is a mixture of particulate matter and bile that occurs 

when solutes in bile precipitate. Sludge formation can be accelerated by rapid weight loss, 

pregnancy, total parenteral nutrition and solid organ transplantation. Hyperemesis gravidarum 

can be associated with serious maternal and fetal morbidity, including Wernicke’s 

encephalopathy, acute pancreatitis, biliary pain, acalculous cholecystitis, fetal growth 

restriction, and even maternal and fetal death. Case report: We report on a 21-year-old G2P1 

with a history of six prior hospital admissions for hyperemesis gravidarum (HG) in this 

pregnancy. She presented with confusion, nystagmus, ataxia, vomiting, jaundice and epigastric 

pain at 18 weeks’ gestation. The patient gave a history of vomiting since five weeks’ gestation 

and had been treated with antiemetics and fluid replacement. She had extreme weight loss of 

greater than 15% of pre-pregnancy weight from 82kg to 55kg over two months. A diagnosis of 

cholecytitis was made and treatment with intravenous (IV) amoxicillin and ursodeoxycholic 

acid was commenced. The nausea and vomiting resolved, and on day 4, oral re-feeding began. 

Sludge completely disappeared on day 40. Due to the nystagmus, confusion, and ataxia in a 

patient with HG, a provisional diagnosis of Wernicke’s encephalopathy was made. A serum 

thiamine level two days before admission was 33 nmol/L (range, 67-200 nmol/L). The patient 

was given 500mg IV thiamine three times daily for three days, followed by 100mg of oral 

maintenance. On day 8, she was discharged on day 10 with 100 mg/day oral thiamine and 500 

mg/day ursodeoxycholic acid. Her weight reached 64 kg, from 55 kg, at the end of the 
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pregnancy and she delivered a newborn weighing 3000g by caesarean section. Conclusion: The 

gallbladder in patients with hyperemesis gravidarum should be scanned to look for the presence 

of Biliary sludge , which can be treated with ursodeoxycholic acid. 

Anahtar Kelimeler: Hyperemesis Gravidarum, Ursodeoxycholic Acid, Biliary Sludge. 

 

Extreme Weigth Loss,acute Cholecystitis and Wernicke‘s Encephalopathy in a 

Pregnancy Complicated With Hyperemesis Gravidarum and Billiary Sludge: 

A Case Report. 
 

 

Abstract 

  

İntroduction: Biliary sludge is a mixture of particulate matter and bile that occurs 

when solutes in bile precipitate. Sludge formation can be accelerated by rapid 

weight loss, pregnancy, total parenteral nutrition and solid organ transplantation. 

Hyperemesis gravidarum can be associated with serious maternal and fetal 

morbidity, including Wernicke’s encephalopathy, acute pancreatitis, biliary pain, 

acalculous cholecystitis, fetal growth restriction, and even maternal and fetal death. 

Case report: We report on a 21-year-old G2P1 with a history of six prior hospital 

admissions for hyperemesis gravidarum (HG) in this pregnancy. She presented with 

confusion, nystagmus, ataxia, vomiting, jaundice and epigastric pain at 18 weeks’ 

gestation. The patient gave a history of vomiting since five weeks’ gestation and 

had been treated with antiemetics and fluid replacement. She had extreme weight 

loss of greater than 15% of pre-pregnancy weight from 82kg to 55kg over two 

months. A diagnosis of cholecytitis was made and treatment with intravenous (IV) 

amoxicillin and ursodeoxycholic acid was commenced. The nausea and vomiting 

resolved, and on day 4, oral re-feeding began. Sludge completely disappeared on 

day 40. Due to the nystagmus, confusion, and ataxia in a patient with HG, a 

provisional diagnosis of Wernicke’s encephalopathy was made. A serum thiamine 

level two days before admission was 33 nmol/L (range, 67-200 nmol/L). The 

patient was given 500mg IV thiamine three times daily for three days, followed by 

100mg of oral maintenance. On day 8, she was discharged on day 10 with 100 

mg/day oral thiamine and 500 mg/day ursodeoxycholic acid. Her weight reached 

64 kg, from 55 kg, at the end of the pregnancy and she delivered a newborn 

weighing 3000g by caesarean section. Conclusion: The gallbladder in patients with 

hyperemesis gravidarum should be scanned to look for the presence of Biliary 

sludge , which can be treated with ursodeoxycholic acid. 

Keywords: Hyperemesis Gravidarum, Ursodeoxycholic Acid, Biliary Sludge. 
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Özet 

 This study aimed to explore the factors affecting the willingness of doctors to work in rural 

areas. This will help us to understand the approach of young doctors in Pakistan towards serving 

in rural areas and to highlight their apprehensions and expectations regarding this issue and to 

make recommendations for betterment in future. In this study attempt is made to assess the 

willingness of physicians to work in rural areas. To determine the factors influencing the 

decision of physicians to serve in rural areas. To find suggestions that can improve the retention 

of doctors in rural areas. A descriptive cross-sectional study was carried out among 120 doctors 

that were working in different hospitals of Punjab, Pakistan. Doctors working at DHQ hospital 

Including House officers, Postgraduate trainees, Medical officers. The data was collected using 

structured questionnaire in the form of google response forms. The results were analyzed 

statistically. Out of 120 doctors, 30 % showed positive attitude and were willing to work in 

rural areas.45.8 % showed neutral attitude. 24.2 % showed negative attitude and were not 

willing to work in rural areas. This study concludes that most of our doctors showed neutral 

attitude. A considerable proportion of doctors were unwilling to go and work in rural areas. 

They however, suggested that improvement in opportunities for further studies and living 

conditions for doctors in rural areas would help in retention of doctors in rural areas 

Anahtar Kelimeler: Living Conditions, Willingness of Doctors, Rural Areas, Young Doctors 
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 Amaç: Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) 2019 yılında başlayıp kısa ve uzun vadeli 

etkileriyle hızla tüm dünyaya yayılan bir pandemidir. Gebe popülasyon da gebe olmayanlar 

kadar etkilenmekte olup, çalışmamızın amacı gebelik sürecinde geçirilen COVID-19 

enfeksiyonunun perinatal sonuçlar üzerine olan etkisini incelemektir. Materyal ve Metot: 

Çalışmaya Özel Parkhayat Kütahya Hastanesinde Mart 2022 ve Temmuz 2022 tarihleri 

arasında doğum yapan 17-45 yaş arası 80 kadın dahil edilmiştir. Katılımcılara ait demografik 

ve perinatal özellikler, gebelikte COVID-19 enfeksiyonu geçirme ve antikoagülan kullanma 

durumu ve hematolojik ve biyokimyasal parametrelere dair bilgiler hastanenin veri tabanından 

elde edilerek retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %46,3’ü gebelik 

esnasında COVID-19 enfeksiyonu geçirmiştir. COVID-19 enfeksiyonu geçiren gebelerin 

%75,6’sı antikoagülan kullanmış olup, %54,1’i 2.trimestrda, %35,1’i 3.trimestrda, %10,8’i 

1.trimestrda geçirmiştir. Çalışma süresince COVID-19 enfeksiyonu ilişkili fetal veya maternal 

ölüm veya vertikal geçiş rapor edilmemiştir. Gebelik süresince COVID-19 enfeksiyonu geçiren 

ve geçirmeyen gebelerin demografik ve doğum haftası ve doğum ağırlığı gibi perinatal verileri, 

biyokimyasal ve hematolojik verileri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,005). 

Sonuç: Gebelik süresince geçirilen COVID-19 enfeksiyonu maternal ve fetal parametreler 

üzerinde anlamlı etki göstermemiştir. Bu sonuç üzerinde çalışmaya alınan hasta popülasyonu 

ve örneklem boyutun etkisi göz önüne alınmalıdır. 
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Aim: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a pandemic that started in 2019 

and spread rapidly all over the world, with long and short-term effects. The 

pregnant population is affected as much as the non-pregnant population, and the 

aim of our study is to examine the effect of COVID-19 infection during pregnancy 

on perinatal outcomes. Material and Methods: Eighty women between 17-45 years 

old who gave birth in Private Parkhayat Kütahya Hospital between March 2022 and 

July 2022 were included in the study. Demographic and perinatal characteristics 

like gestational week at delivery and fetal weight, COVID-19 infection and and 

anticoagulant use status during pregnancy, and information on hematological and 

biochemical parameters of participants were obtained from the hospital's database 

and evaluated retrospectively. Results: 46.3% of the participants had COVID-19 

infection during pregnancy, 75.6% of the pregnant women who had COVID-19 

used anticoagulants, 54.1% of them were in the second , 35.1% were in the third, 

10.8% were in the first trimester. There was no maternal and fetal death related 

with COVID-19 infection and vertical transmission reported during the survey. 

There was no significant difference between demographic and perinatal data, 

biochemical and hematological data of pregnant women who had COVID-19 

infection during pregnancy and not (p>0,005). Conclusion: COVID-19 infection 

during pregnancy did not have a significant effect on maternal and fetal parameters. 

The effect of the patient population and sample size included in the study should be 

considered on this result. 

Keywords: Pregnancy, Covıd-19, Perinatal Outcomes 
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Özet 

 Gebelikte intraserebral hemoraji nadir görülmekle birlikte hem anne hem de fetus için yaşamı 

tehdit eden bir olgudur. Gebelikte intraserebral hemorajinin etyolojisinde arteriovenöz 

malformasyonlar, anevrizmalar, eklampsi, hipertansiyon, iskemik inmenin hemorajik 

dönüşümü, koagülopati ve kavernöz malformasyonlar yer almaktadır. İntraserebral 

hemorajilerde yeniden kanama riski mortaliteyi artırmaktadır. Bu nedenle gebelikte 

intraserebral hemorajilerin yeniden kanamasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalı ve aynı 

zamanda fetus sağlığı da korunmalıdır. Gebelikte akut hemorajilerin tedavi stratejisi ve tedavi 

zamanlaması konusunda hala bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu sunumda gebelikte 

intraserebral hemorajilere nöroşirürjikal yaklaşım prensiplerinin örnek bir olgu üzerinden 

tartışılması amaçlanmaktadır. Olgumuz 26 yaşında kadın hastadır. Hastanemizin acil servisine 

ani gelişen konuşamama ve ses çıkaramama şikayetiyle başvurdu. 15 haftalık tekil gebeliğinde 

olduğu, ek bir hastalığının olmadığı, gebelik takiplerinin normal olduğu, folik asit dışında başka 

bir ilaç kullanmadığı ve arteryel tansiyon takiplerinin normal olduğu öğrenildi. Acil serviste 

nöroloji konsültasyonunu takiben inme ön tanısıyla çekilen diffüzyon MR’ında sol silvian fissür 

üzerinde parietofrontal bölgede Broca alanını tutan yaklaşık 5x4x3 cm ebatlarında intraserebral 

hemoraji gözlendi. MR anjiografi ve venografisinde arteriovenöz malformasyon, anevrizma ya 

da sinüs trombozuna rastlanılmadı. MR Venografide hematom loju düzeyinde ince lineer sayıca 

artmış vasküler yapılar dikkati çekmekteydi. Fetal USG’de fetusun sağlıklı olduğu görüldü ve 

gebelik terminasyonu düşünülmedi. Koagülasyon testleri ve trombosit sayıları normaldi ve 

hasta normotansifti. Acile başvurusunu takip eden 2 saat içinde motor afazi ve afoniye ilaveten 

sağ hemiparezi gelişmesi üzerine hasta genel anestezi altında acil operasyona alındı. 

Kranyotomi ile intraserebral hematom drene edildi ve kanamanın aktif olduğu damarlar koagüle 

edilerek hemostaz sağlandı. Arteriovenöz malformasyon gözlenmedi. Postoperatif dönemde 

hemiparezisi erken dönemde tamamen düzeldi. Hastanın afazi ve afoni bulgularının ise yaklaşık 

1 yıl süren poliklinik takiplerinde tamamen iyileştiği gözlendi. Doğum sonrasında annenin ve 

bebeğin tamamen sağlıklı olduğu görüldü. 
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Özet 

 GİRİŞ: Yüzme sporu, erken yaşlarda kazanılması gereken popüler bir branştır. Bütün spor 

dallarının temelini oluşturan yüzme ergenlik döneminde beden gelişimini hızlandırır. Bu 

nedenle ergenlik dönemindeki gençler ve çocuklar için daha yararlı sonuçlar verir. Bu 

çalışmanın amacı genç bayan yüzücülerin, spora özgü becerilerinin biyolojik olgunlaşma ile 

ilişkisini araştırmaktır. YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini 14-15 yaş grubu 43 bayan 

sporcudan oluşmaktadır. Katılımcılardan boy uzunluğu, oturma boy uzunluğu, bacak boy 

uzunluğu vücut ağırlığı ölçümleri alınmıştır. Genç yüzücülerin spora özgü becerilerini ölçmek 

amacıyla 25 ve 50m serbest yüzme testi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Veriler IBM SPSS 25,0 

programında analiz edilmiştir. BULGULAR: Genç yüzücülerin erken olgunlaşanların, geç ve 

zamanında biyolojik olgunlaşanlara göre antropometrik ölçümleri ile elli metre ve yüz metre 

performans değerlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç 

olarak yüzme branşında erken biyolojik olgunlaşan çocukların zamanında ve geç biyolojik 

olgunlaşan çocuklara göre daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. 
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INTRODUCTION: Swimming is a popular branch that should be acquired at an 

early age. Swimming, which forms the basis of all sports, accelerates body 

development during adolescence. For this reason, it gives more beneficial results 

for young people and children in adolescence. The aim of this study is to 

investigate the relationship between sport-specific skills and biological maturation 

of young female swimmers. METHOD: The sample of the study consists of 43 

female athletes in the 14-15 age group. Height, sitting height, leg length and body 

weight measurements were taken from the participants. In order to measure the 

sport-specific skills of young swimmers, 25 and 50m free swimming test 

measurements were carried out. The data were analyzed in IBM SPSS 25.0 

program. RESULTS: A significant difference was found in the anthropometric 

measurements of young swimmers, early maturers and late and timely biological 

maturators, and fifty-meter and one-hundred-meter performance values. 

DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it has been determined that 

children with early biological maturation in swimming are more advantageous than 

children with timely and late biological maturation. 

Keywords: Young, Swimming, Female, Biological Maturation 

  



ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 

 

Makale id= 56 
 

Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0001-5015-2094 
 

Kompresyon Çorabinin ve Dokulu Tabanliklarin Hastalar Tarafindan Algilanan 

Rahatlik Hissinin İ̇ncelenmesi 

 

Arş.Gör. Sevim Beyza Ölmez1 , Arş.Gör. Tuğçe Çoban1 , Prof.Dr. Selda Başar1 
 

1Gazi Üniversitesi 

Özet 

 Ayak, ağırlık taşıma aktiviteleri sırasında vücut ve çevre arasındaki ara yüzü değiştirerek, 

dengeyi etkileme potansiyeline sahip olduğu için yaşlılarda düşmelerin önlenmesinde ayağa 

yönelik çeşitli duyu stimulasyon yöntemleri kullanılır. Bunlardan kompresyon çorapları basınç 

etkisinden dolayı, dokulu tabanlıklar ise yüzeyindeki çıkıntıları nedeniyle hastalar tarafından 

rahatsız edici tanımlandığı için tercih edilmemektedir. Bu çalışmada kompresyon çorapları ve 

dokulu tabanlıkların hastalar tarafından algılanan rahatlık hissi araştırıldı. Çalışmamıza 24 

sağlıklı yaşlı birey (yaş: 72,4±6,3 yıl, VKİ: 28,2±3,4 kg/m2) katıldı. Katılımcılara rastgele 

sırayla kompresyon çorabı ile birlikte dokulu tabanlık, kompresyon çorabı ile birlikte plasebo 

tabanlık, dokulu tabanlık ile birlikte plasebo çorap, plasebo çorap ile birlikte plasebo 

tabanlık’tan oluşan 4 farklı uygulama uygulandı. Her bir uygulamanın 10 dakika kullanımından 

sonra hastalara uygulamanın rahatlık hissi soruldu. Hastalardan algıladıkları rahatlık hissine 0 

en düşük puan, 5 nötral puan ve 10 en yüksek puan olacak şekilde 0-10 arasında puan vermesi 

istendi. Algılanmış rahatlık hissi tekrarlı ölçümlerinin istatistiksel analizi Friedman testi 

kullanılarak incelendi. Dört farklı uygulamanın rahatlık hissi birbiriyle karşılaştırıldığında 

uygulamalar arasında fark bulunmadı (p=0,370). Kompresyon çorabı veya dokulu tabanlık 

kullanımı hastalarda, her ikisinin de plasebo uygulamasının olduğu seçeneğe göre rahatsızlık 

hissine yol açmadı. Kompresyon çorabı ile birlikte dokulu tabanlık kullanımının, tek başına 

dokulu tabanlık veya kompresyon çorabı kullanımına göre hastalar tarafından algılanan ekstra 

bir rahatsızlık hissi yoktu. Kompresyon çorapları ve dokulu tabanlıklar hastalarda rahatsızlık 

hissi oluşturmadan kullanılabilir. 
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 Amaç: Bu prospektif gözlemsel çalışmada, majör abdominal ve ortopedik cerrahilerde 

postoperatif komplikasyonların ve mortalitenin tahmini amacıyla yeni bir modifiye cerrahi 

APGAR skoru (mSAS) tanımlamayı amaçladık. Çalışmanın birincil amacı cerrahi APGAR 

skor (SAS) ile mSAS’ın karşılaştırılmasıdır. İkincil amaç, mSAS’ın postoperatif 30-günlük 

komplikasyonları ve mortaliteyi tahmin etmek için yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Materyal 

ve metot: Çalışma, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Kliniği’nde, Haziran – Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmaya majör 

abdominal ve ortopedik cerrahi geçiren olgular dahil edildi. Operasyon sonunda SAS 

hesaplandı. Ayrıca, SAS puanlamasında kullanılan parametrelere ek olarak operasyon süresine 

göre mSAS puanlandı. Eğer operasyon süresi >480 dk.– 4 puan; 421-480 dk. arasında ise -3 

puan; 301-420 dk. arasında ise – 2 puan; 181-300 dk. arasında ise -1 puan ve <180 dk. ise 0 

puan, SAS puanına eklendi. Bulgular: Çalışmaya 308 hasta dahil edildi. Çalışmada mSAS ile 

toplam komplikasyon sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (r: 0.345; 

p=0.001). Ayrıca, operasyon süresi ile komplikasyonlar arasında doğru orantılı bir ilişki 

gözlendi (r: 0.345; p=0.001). SAS ve mSAS uyumu %74.2 olarak saptandı. (Interclass 

correlation coefficient: 0.742; p=0.001; p<0.01). Sonuç: Çalışma sonuçlarına dayanarak, majör 

abdominal ve ortopedik cerrahilerde, SAS’a operasyon süresinin basit, objektif ve pratik bir 

parametre olarak eklenmesini öneriyoruz, çünkü mSAS, postoperatif komplikasyonların ve 

mortalitenin tahmininde oldukça faydalı bir tanı aracı olarak kullanılabilir. 
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Comparison of Surgical Apgar Score and Modified Surgical Apgar Score for 

the Prediction of Postoperative Complications in Major Abdominal and 

Orthopedic Surgery 
 

 

Abstract 

  

Objective: In this prospective observational study, we aimed to define a new 

modified surgical Apgar score (mSAS) to predict postoperative complications and 

mortality in major abdominal and orthopedic surgery. The primary outcome was to 

compare the SAS and the mSAS. The secondary outcomes were to define the 

diagnostic accuracy of the mSAS to predict major complications and mortality 

within the postoperative 30-day. Materials and Methods: The study was conducted 

in the Department of Anaesthesiology and Reanimation in Prof. Dr. Cemil 

Taşçıoğlu City Hospital between June and September 2017. The patients who 

underwent major abdominal or ortopedic surgery were enrolled on the study. At the 

end of the operation, we calculated the surgical APGAR score (SAS). The mSAS 

was calculated by adding the operation duration to the data used in the calculation 

of the SAS. If the operation duration longer than 480 min, -4 points; between 421-

480 min, -3 points; 301-420 min, -2 points; 181-300 min, -1 points; and <180 min, 

0 points were added to SAS. Results: We enrolled 308 patients in the study. There 

was a statistically significant relationship between the mSAS and the total number 

of complications. There was a directly proportional relationship between the 

operation duration and the number of complications (r: 0.345; p=0.001). The 

compliance of the SAS and mSAS were 74.2.0% (ICC: 0.742; p=0.001; p<0.01). 

Conclusion: We suggest that the operation duration should be added as a simple, 

objective, and practical parameter to SAS in major abdominal and ortopedic 

surgery because the mSAS is a useful tool to predict postoperative mortality and 

complications. 

Keywords: Apgar Score, Mortality, Morbidity, Postoperative Complications, 

Perioperative Care 
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Özet 

 E. coli serotip O157:H7 dünya üzerindeki en önemli gıda kaynaklı patojenlerden biri olup, 

insanlarda Hemorajik Kolit (HC), Hemorajik Üremik Sendrom (HUS) ve Trombositopenik 

Purpura (TTP) enfeksiyonlarına ve ölümlere neden olmaktadır. En önemli rezervuarları geviş 

getiren hayvanların sindirim sistemleri olmakla beraber, dünyanın her tarafında özellikle 

hayvanların dışkılarıyla bulaşık veya pişirilme esnasında yeterli iç ısıya ulaşmamış olan et 

(özellikle kıyma), süt ve süt ürünleri, su, sebze ve meyve kaynaklı ölümcül salgınlara neden 

olmaktadırlar. Bu çalışmada, Samsun ve Giresun’ da bulunan kesimhanelerden 1 yıl süresince 

manda karkas swab numuneleri (n:200) toplandı ve Escherichia coli serotip O157:H7 yönünden 

incelendiler. E. coli serotip O157 izolatları klasik kültür yöntemleri kullanılarak elde edildi. E. 

coli O157 ve E. coli O157:H7 izolatlarının konfirmasyonları multipleks PCR kullanılarak 

yapıldı. Serotip O157 pozitifliği karkas swab numuneleri açısından 6/200 (%3) şeklinde 

saptandı. Serotip O157:H7 pozitifliği karkas swab numuneleri açısından 4/200 (%2) şeklinde 

saptandı. 
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E. coli serotype O157:H7 is one of the most important foodborne pathogens in the 

world, causing Hemorrhagic Colitis, Hemorrhagic Uremic Syndrome and 

Thrombocytopenic Purpura infections and deaths in humans. Although the most 

important reservoirs are the digestive systems of ruminant animals, they cause 

deadly epidemics all over the world, from meat (especially minced meat), milk and 

dairy products, water, vegetables and fruits, which are contaminated with the feces 

of animals or do not reach sufficient internal temperature during cooking. In this 

study, buffalo carcass swab samples (n:200) were collected from slaughterhouses in 

Samsun and Giresun provinces for 1 year and analyzed for Escherichia coli 

serotype O157:H7. E. coli serotype O157 isolates were obtained using conventional 

culture methods. Confirmations of E. coli O157 and E. coli O157:H7 isolates were 

performed using multiplex PCR. Serotype O157 positivity was detected as 6/200 

(%3) in carcass swab samples. Serotype O157:H7 positivity was detected as 4/200 

(%2) in carcass swab samples. 

Keywords: Buffalo Carcass, E. Coli O157:H7, Serotyping 
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Özet 

 Escherichia coli O157:H7 gıda kaynaklı zehirlenmelere neden olan en önemli 

mikroorganizmalardan biridir. E. coli serotip O157:H7 dünya genelinde her yıl birçok gıda 

kaynaklı salgınlara neden olmakla beraber, insanlarda çeşitli enfeksiyonlara ve ölümlere neden 

olmaktadır. İlk olarak hamburger kaynaklı zehirlenmeler ve ölümler ile gündeme gelmiş olup, 

kontamine olmuş et, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze, su ve diğer bulaşık gıdalar ile 

zehirlenmelere neden olmaktadır. Bu çalışmada, Samsun ve Giresun’ da bulunan 

kesimhanelerden 1 yıl süresince manda karkas swab numuneleri (n:200) toplanmış olup ve 

Escherichia coli serotip O157:H7 yönünden incelenmişlerdir. Serotip O157 izolatları klasik 

kültür yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Serotip O157:H7 izolatların konfirmasyon 

işlemleri multipleks PCR kullanılarak yapılmıştır. Bu izolatların antibiyotik dirençleri 

antibiyotik disklerinin etrafındaki inhibisyon zon çapları ölçülerek sınıflandırılmış olup, E-test 

metodu ile MİK değerleri saptanmıştır. Serotip O157:H7 izolatlarının antibiyotik direnç 

oranları ve MİK değerleri Tetrasiklin 1/4 (%25) – (MİK:0,25), Gentamisin 2/4 (%50) – (MİK:2, 

MİK:2), Streptomisin 2/4 (%50) – (MİK:2, MİK:1), Ampisilin 1/4 (%25) – (MİK:32) olarak 

saptanmıştır. 
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Abstract 

  

Escherichia coli O157:H7 is one of the most important microorganisms that cause 

foodborne poisoning. E. coli serotype O157:H7 causes many foodborne outbreaks 

worldwide every year, but also causes various infections and deaths in humans. It 

first came to the fore with hamburger related poisonings and deaths, and it causes 

poisoning with contaminated meat, milk and dairy products, fruit and vegetables, 

water and other contaminated foods. In this study, buffalo carcass swab samples 

(n:200) were collected from slaughterhouses in Samsun and Giresun provinces for 

1 year and analyzed for Escherichia coli serotype O157:H7. Serotype O157 isolates 

were obtained using conventional culture methods. Confirmation of serotype 

O157:H7 isolates was done using multiplex PCR. Antibiotic resistance of these 

isolates was classified by measuring the inhibition zone diameters around the 

antibiotic discs, MIC values were determined by E-test method. Antibiotic 

resistance rates and MIC values of serotype O157:H7 isolates were determined as 

Tetracycline 1/4 (%25) – (MIC:0.25), Gentamicin 2/4 (%50) – (MIC:2, MIC:2), 

Streptomycin 2/4 (%50) – (MIC: 2, MIC:1), Ampicillin 1/4 (%25) – (MIC:32). 

Keywords: Buffalo Carcass, E. Coli O157:H7, Antibiotic Resistance, mic Value 
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 Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencileri örnekleminde genel öz güvenin akademik 

potansiyele yönelik inanç ve duygularla olan ilişkisinin incelenmesidir. Araştırmaya 132’si 

kadın (%63,8), 75’i erkek (%36,2) toplam 207 gönüllü üniversite öğrencisi katılmıştır. 

Araştırmada Akın (2007) tarafından geliştirilen Öz-Güven Ölçeği ile Akın, Akın ve Yıldız 

(2014) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular 

Ölçeği ile kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen yanıtların iç tutarlılığı Cronbach’s 

Alpha katsayısı ile incelenmiş ve elde edilen .88 ile .97 arasında değişen katsayılar 

doğrultusunda yanıtların araştırmada kullanılabilir nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. 

Yapılacak testlerin belirlenmesi adına ise eğiklik ve basıklık değerleri ile grafikler dikkate 

alınarak verilerin normal dağılım gösterdikleri değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda bağımsız 

gruplar t-testi yapılmış, Pearson korelasyon katsayısı belirlenmiş ve aşamalı regresyon analizi 

yapılmıştır. Yapılan tüm analizler “p<.05” anlamlılık düzeyine tabi olarak SPSS 26 paket 

programı aracılığıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, cinsiyetin 

ilgili özellikler için belirleyici olmadığı, iç öz güven ve genel öz güven için yabancı dil bilmenin 

bir belirleyici olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öz güven ile akademik potansiyele yönelik inanç 

ve duyguların arasında istatistiksel olarak anlamlı, doğrusal yönlü ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile öğrencilerin akademik alanlardaki çaba ve 

performanslarını etkileyecek unsurlardan olan akademik potansiyele yönelik inanç ve 

duyguların ilişki içinde olduğu bir unsura ait kanıt oluşturulmuştur. 
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Abstract 

  

The aim of this study is to examine the relationship of general self-confidence with 

beliefs and feelings about academic potential in a sample of university students. A 

total of 207 volunteer university students, 132 women (63.8%) and 75 men 

(36.2%), participated in the study. The Self-Confidence Scale developed by Akın 

(2007) and the Beliefs and Emotions Scale for Academic Potential adapted to 

Turkish by Akın, Akın and Yıldız (2014) were used in the study. The internal 

consistency of the answers obtained within the scope of the research was examined 

with the Cronbach's Alpha coefficient. Coefficients ranging from .88 to .97 were 

obtained. In order to determine the tests to be performed, it was evaluated that the 

data showed normal distribution by taking into account the skewness and kurtosis 

values and the graphics. In this direction, independent groups t-test was performed 

and Pearson correlation coefficient was calculated. All analyzes were performed 

using the SPSS 26 package program, subject to the “p<.05” significance level. 

According to the findings obtained as a result of the research, it was determined 

that gender was not a determinant for the relevant characteristics, but knowing a 

foreign language was a determinant for self-confidence and general self-

confidence. In addition, it was determined that there was a statistically significant, 

linear relationship between self-confidence and beliefs and feelings about academic 

potential. With the results obtained, evidence of an element that has a relationship 

between beliefs and feelings about academic potential, which is one of the factors 

that will affect students' efforts and performance in academic fields, has been 

created. 

Keywords: Academic Potential, Beliefs and Feelings Towards Academic Potential, 

Self-Confidence 
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Özet 

 Amaç: Bu çalışmada periprostetik tibia kırığı olan hastalara uygulanan konservatif ve cerrahi 

tedavilerin sonuçlarının fonksiyonel ve radyolojik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

İstanbul Tıp Fakültesi'nde; Şubat 1992- Mayıs 2016 tarihleri arasında tibia periprostetik kırık 

tanısı ile konservatif(alçı, breys)(n=6) veya cerrahi(plak,vida,elastik çivi, artroplasti)(n=4) 

olarak tedavi edilen 10 hasta (7 Kadın/3 Erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama 

takip süresi 57,67(aralık: 6,96-120) ay idi. Yaş ortalamaları konservatif tedavi (K) grubunda 

73,83(aralık: 66-87) yıl, cerrahi (C) grubunda 60.75(aralık: 35-82) yıl idi. Her iki gruptaki 

tedavi sonuçları fonksiyonel skorlar, dizilim, kaynama süresi, komplikasyonlar yönünden 

incelendi. Değerlendirmede tedavi öncesi ve son kontrol klinik muayene kayıtları ve diz iki 

yönlü x-ray grafilerden faydalanıldı. Veriler %95 güven aralığında Student’s t-testi ile 

karşılaştırıldı. Bulgular: 2 hastada Felix tip 1, 4 hastada Felix tip 2, 4 hastada Felix tip 3 kırık 

mevcut idi. Hastaların tamamında kaynamanın sağlandığı görüldü. Kaynama süresi K grubunda 

3,6 (aralık: 3-5) ay iken C grubunda 3,75 (aralık: 3-5) ay idi (p=0,61). Knee Society Skoru K 

grubunda 76.7 (aralık: 75-80) iken C grubunda 60 idi (p=0,038). Erken dönemde aMPTA 

(anatomik medial proksimal tibial açı) değerleri K ve C grupları için sırasıyla 86,18 ± 2,03; 

88,1 ± 1,62 iken (p=0,154) geç dönemde 82,48 ± 3,63; 87,93 ± 1,76 idi (p=0,029). Erken 

dönemde aPPTA (anatomik posterior proksimal tibial açı) değerleri K ve C grupları için 

sırasıyla 89,48 ± 6,78; 87,25 ± 1,78 iken p=0,544 geç dönemde 90,8 ± 8,26; 87,08 ± 1,58 

(p=0,408) idi. Elastik çivi ile tedavi edilen 1 hastada kırık kaynadıktan sonra gelişen 

enfeksiyonun dışında diğer hastalarda komplikasyon görülmedi. Sonuç: Tibia periprostetik 

kırık gelişen hastalarda her iki yöntem de erken dönemde dizilimin sağlanması, kaynama süresi 

ve komplikasyonlar yönünden birbirlerine üstünlük göstermemektedir. Cerrahi tedavi elde 

edilen dizilimin korunması ve fonksiyonel skorlar yönünden konservatif tedaviden daha 

avantajlı olmakla birlikte her iki yöntem de uygun endikasyonda tibia periprostetik kırıklarının 

tedavisinde başarılı sonuçlara sahiptir. 
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Outcomes of Conservative and Surgical Treatments in Periprosthetic Tibia 

Fractures 
 

 

Abstract 

  

Objective: To evaluate the outcomes of conservative and surgical treatments in 

patients with periprosthetic tibia fractures(PTF) in terms of functionally and 

radiologically. Methods: In Istanbul Faculty of Medicine; between February 1992 

and May 2016, 10 patients(7 Female/3 Male) were treated conservatively(cast, 

brace)(n=6) or surgically(plate, screw, elastic nail, arthroplasty)(n=4) with the 

diagnosis of PTF were included. Mean follow-up period was 57.67(range: 6.96-

120) months. Mean age was 73.83(range: 66-87) years in the conservative 

treatment(C) group and 60.75(range: 35-82) years in the surgical(S) group. 

Treatment outcomes in both groups were evaluated in terms of functional scores, 

alignment, time to union(TTU), and complications. In the evaluation, pre-treatment 

and last follow-up records were used. Results: Two patients had Felix-type-1, 4 

patients had Felix-type-2, 4 patients had Felix-type-3 fractures. Union was 

achieved in all patients. TTU was 3.6(range: 3-5) months in C group, while it was 

3.75(range: 3-5) months in the S group(p=0.61). The Knee Society Score was 

76.7(range: 75-80) in C group and it was 60 in S group(p=0.038). In the early 

period, aMPTA(anatomical medial proximal tibial angle) values were 86.18±2.03 

and 88.1±1.62 for C and S groups; respectively(p=0.154), whereas it was 

82.48±3.63 and 87.93±1.76 in the last follow-up(p=0.029). In the early period, 

aPPTA(anatomical posterior proximal tibial angle) values were 89.48±6.78 and 

87.25±1.78 for C and S groups; respectively(p=0.544), whereas it was 90.8±8.26 

and 87.08±1.58 in the last follow-up(p=0.408). Except for the infection that 

occurred after the union of the fracture in one patient treated with an elastic nail, no 

complications were observed in the other patients. Conclusion: In patients with 

PTF, both methods are not superior to each other in terms of early alignment, union 

time, and complications. Although S is more advantageous than C in terms of 

preservation of alignment and functional scores, both methods have favorable 

outcomes in the treatment of PTF in appropriate indications. 

Keywords: Periprosthetic Tibia Fracture, Conservative, Surgery, Functional, 

Radiology, Complications 
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Özet 

 GİRİŞ: Romatolojik hastalığı olan bireylerde preoperatif hazırlık sırasında cerrah, 

anesteziyolog ve romatoloğun işbirliği gereklidir. Özellikle uzun süre romatolojik 

hastalıklardan muzdarip olan bireyler ameliyat olacaklar ise, ilaçların ve komorbid faktörlerin 

yönetimi morbidite ve mortaliteyi azaltmak için önem taşır. Preoperatif hazırlık döneminde, 

anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ve romatoloji uzmanının iletişimi, genellikle 

konsültasyon aracılığı ile yürümektedir. AMAÇ: Çalışmamızda, romatoloji konsültasyonu 

isteyen anesteziyoloji uzmanlarının, konsültandan beklentilerini ortaya koymayı hedefledik. 

METOD: Anesteziyoloji uzmanlarına anket ile örnek bir vaka sunularak romatoloji 

konsültasyonunda, romatoloğun hangi konularda bilgi vermesini önemli bulacaklarını sorduk. 

Anket anonim olarak online yapıldı ve 49 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı anketi 

yanıtladı. BULGULAR: Atlantoaksiyel subluksasyon, servikal hareket kısıtlılığı vb. 

entübasyon sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili bilgi verilmesini anketi yanıtlayan 49 

uzmanın 22’si (%44.9) en önemli konu olarak görmüştür. Stres dozu steroid gereksinimi ve 

dozları ikinci önemli konu olarak göze çarpmaktadır. Hastanın kullandığı methotrexate 

tedavisinin operasyondan önce kesilmesinin gerekliliği ve zamanlaması daha önemsiz 

bulunmuştur. Hastanın kullandığı anti-TNF tedavisinin kesilmesi konusu ise methotreaxte 

tedavisine göre öncelik sırasında geridedir. Venöz emboli riski ve önlenmesi ve önem sırasında 

daha gerilerde kalmıştır. Antibiyotik proflaksisi gereksinimi ise sunulan seçenekler içinde 

önemi en düşük konu olarak nitelendirilmiştir. SONUÇ: Anket çalışması ışığında, romatolojik 

hastalıklarda preoperatif hazırlık ve perioperatif yönetim tartışıldığında, değişik disiplinlerde 

önemli görülen konular göz önüne alınarak hastalık ile ilgili risk faktörlerini azaltmak için 

iletişim ve işbirliğinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Romatolojik Hastalıklar, Preoperatif Hazırlık, Perioperatif Morbidite 

Risk Faktörleri 
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Preoperative Evaluation in Rheumatological Diseases: Expectations and 

Priorities From Rheumatology Consultation 
 

 

Abstract 

  

INTRODUCTION: Collaboration of surgeon, anesthesiologist and rheumatologist 

is essential during preoperative preparation in patients with rheumatologic disease. 

The management of drugs and co-morbid factors is crucial in reducing morbidity 

and mortality, when an operation is planned for patients suffering from 

rheumatological diseases, particularly for a long time. In the preoperative period, 

the communication between the anesthesiology and reanimation specialist and the 

rheumatology specialist is usually carried out through consultation. OBJECTIVE: 

In our study, we aimed to bring light to the expectations of anesthesiology 

specialists who demand rheumatology consultation. METHODS: We presented a 

model case to the anesthesiology specialist doctors and asked with a questionnaire 

what doctors would find important to be informed by the rheumatologist in the 

rheumatology consultation note. The questionnaire was completed anonymously 

online and 49 anesthesiology and reanimation specialists responded to the 

questionnaire. RESULTS: Twenty-two (44.9%) of the 49 specialists who 

responded the questionnaire considered providing information about problems that 

may be encountered during intubation such as atlantoaxial subluxation, cervical 

motion limitation, etc. was the most important issue. Stress dose steroid 

requirement stand out as the second important issue. The necessity and timing of 

discontinuation of the methotrexate treatment of the patient before the operation 

was found to be less important. The issue of discontinuation of the anti-TNF 

treatment used by the patient was found to be inferior in priority, compared to 

methotrexate treatment. The risk and prevention of venous embolism lagged behind 

in importance. The need for antibiotic prophylaxis was described as the least 

important issue among the options presented in the questionnaire. CONCLUSION: 

When preoperative preparation and perioperative management in rheumatological 

diseases are discussed in the light of the survey, it was concluded that 

communication and cooperation are vital in reducing the risk factors related to the 

disease, considering the importance of issues in different disciplines. 

Keywords: Rheumatological Diseases, Preoperative Preparation, Perioperative 

Morbidity Risk Factors 
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Süper-Enfekte Evre 3 Kist Hidatik ile Karişan Akut Kanamali Hepatik Adenom 

Olgusu: Vaka Sunumu 
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Özet 

 Karaciğer kist hidatiği başlangıçta genellikle asemptomatiktir. En sık semptom kist 

büyüdükçe oluşan sağ üst kadran ağrısıdır. Gharbi evre 3 kist hidatikte en belirgin özellik 

septalarla ayrılmış yoğun içerikli kavitelerin olmasıdır. Kist diğer mikroorganizmalar ile süper-

enfekte olabilir; bu durumda tedavide ilk seçenek perkütan drenaj uygulanmasıdır. Hepatik 

adenom karaciğerin nadir görülen benign solid bir tümörüdür. Genellikle radyolojik 

görüntüleme tetkiklerinde insidental saptanır. Kanama ve malignleşme riski sebebiyle tedavide 

elektif cerrahi rezeksiyon tercih edilir. Akut kanama olduğunda ise rüptüre bağlı masif kanama 

riskini engellemek için transarteriyel hepatik arter embolizyonu uygulanır. Tedavisi tamamen 

farklı bu iki karaciğer lezyonunu birbirinden ayırt etmek hayati öneme sahiptir. Bu olgu 

sunumunda klinik, görüntüleme ve laboratuvar bulguları süper-enfekte evre-3 kist hidatik ile 

karışan akut kanamalı hepatik adenomun tanı ve tedavi aşamaları anlatıldı. 

Anahtar Kelimeler: Hepatik Adenom, Kist Hidatik, Transarteriyel Embolizasyon 

 

A Case of Acute Hemorrhagic Hepatic Adenoma Confused With Super-

Infected Stage 3 Hydatid Cyst: Case Report 
 

 

Abstract 

  

Hepatic hydatid cyst is usually asymptomatic initially. The most common symptom 

is right upper quadrant pain as the cyst grows. The most prominent feature in 

Gharbi stage 3 hydatid cyst is the presence of concentrated cavities separated by 
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septa. The cyst may be super-infected with other microorganisms; at this stage, the 

first option in treatment is percutaneous drainage. Hepatic adenoma is a rare benign 

solid tumor of the liver. It is usually detected incidentally on radiographic imaging 

studies. In case of acute bleeding, transarterial hepatic artery embolization is 

applied to prevent the risk of massive bleeding due to rupture. It is vital to 

distinguish between these two liver lesions, which are completely different in 

treatment. In this case report, the diagnosis and treatment stages of acute 

hemorrhagic hepatic adenoma, whose clinical, imaging and laboratory findings are 

confused with super-infected stage-3 hydatid cyst, are described. 

Keywords: Hepatic Adenoma, Hydatid Cyst, Transarterial Embolization 
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Tipik Kene Paralizli Köpeklerde Serum Metabolomiklerinin 1h Nmr Spektroskopisi ile 

Değerlendirilmesi 
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Özet 

 Giriş: Kenelerin hem doğrudan hem de dolaylı olarak verdikleri hasar, hem beşeri hem de 

veteriner hekimlik alanında önemli hastalıklara sebep olmaktadır. Vektör-aracılı hastalıkların 

bulaştırılmasındaki rollerinin yanı sıra doğrudan oluşturdukları en önemli hasar, ani başlayan 

alt motor nöron güçsüzlüğü ve respiratorik yetmezlikle karakterize kene felcidir. Hipotez: Tipik 

olgularda kene varlığının tespiti tanıyı kolaylaştırsa da kenenin tespit edilemediği atipik olgular, 

kene felcinin spesifik bir testinin olmayışı sebebiyle güçtür. Bu sebeple, kene felci gelişmiş 

köpeklerden alınan serum örneklerinin nükleer manyetik rezonans (NMR) ile araştırılması 

özellikle kenenin tespit edilemediği atipik olguların tanısına yardımcı olabilir. Materyal ve 

Metot: Tipik kene felçli (kan ile şişmiş kenelerin vücutta varlığı, regürgitasyon, respiratorik 

distres ve kuadripleji gibi bulgulara sahip) 4 adet köpekten serum örnekleri alındı. Alınan 

örnekler, NMR ile ölçüme uygun hale getirildi (-80 °C’de donmuş örnekler 4 °C’de buzda 

çözdürüldü, 100 μL örnek alındı, 650 μL’lik (DMSO) ekstraksyon solventinde ekstrakte edildi, 

vortekslendi, 4 °C’de 13.200 rpm’de 5 dakika boyunca santrifüj edildi, 550 mM sodyum fosfat 

buffer içeren 100 μL’lik NMR buffer stok solüsyonu ile karıştırıldıktan sonra 100 mM sodyum 

fosfat buffer, 2 mM trimetilsilyl-propiyonik asit (TSP) ve 10% D2O eklendi) ve 400 MHz’lik 

1H NMR cihazında ölçülüp Bruker topspin 3.1 ile profillendirildi. Bulgular: Elde edilen 1H 

NMR spektroskopisi sonucu tipik kene felçli köpeklerin serum örneklerinde laktat, sitrat, asetat, 

glutamin, purivat, glukoz, valin-izolöysin-löysin ekspresyonlarında değişimler tespit edildi. 

Sonuç: Kene felçli köpeklerden alınan serum örneklerinin NMR analizi ile elde edilen spektrum 

ile tespit edilen metabolomiklerin araştırılması, klinik olarak ayırımı güç olan akut flassid 

paraliz olgularının tanısını kolaylaştırabilir ve bozulan metabolit ve yolak ekspresyonlarının 

düzeltilerek yeni tedavi protokollerinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kene, Flassid Paraliz, Nmr, Metabolomikler, Serum, Köpek 
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Evaluation of Serum Metabolomics in Dogs With Typical Tick Paralysis by 1h 

Nmr Spectroscopy 
 

 

Abstract 

  

Introduction: The damage caused by ticks, both directly and indirectly, causes 

important diseases in both human and veterinary practice. In addition to their role 

in the transmission of vector-borne diseases, the most important direct damage they 

cause is tick paralysis, which is characterized by sudden onset of lower motor 

neuron weakness and respiratory failure. Hypothesis: Although the presence of 

ticks in typical cases facilitates the diagnosis, in atypical cases, which the tick 

cannot be detected, are difficult due to the lack of a specific test for tick paralysis. 

Therefore, nuclear magnetic resonance (NMR) evaluation of serum samples from 

dogs with tick paralysis may help diagnose especially atypical cases. Material and 

Methods: Serum samples were obtained from 4 dogs with typical tick paralysis 

(presence of engorged ticks, regurgitation, respiratory distress and quadriplegia). 

The samples were prepared for NMR evaluation (Samples frozen at -80 °C were 

thawed on ice at 4 °C, 100 μL sample was taken, extracted in 650 μL (DMSO) 

extraction solvent, vortexed, centrifuged at 13,200 rpm for 5 minutes at 4 °C. After 

mixing with 100 µL of NMR buffer stock solution containing 550 mM sodium 

phosphate buffer, 100 mM sodium phosphate buffer, 2 mM trimethylsilyl-propionic 

acid (TSP) and 10% D2O were added) and measured on a 400 MHz 1H NMR 

device and profiled with Bruker topspin 3.1. Results: As a result of the 1H NMR 

spectroscopy, alterations were detected in lactate, citrate, acetate, glutamine, 

pyruvate, glucose, valine-isoleucine-leucine expressions in serum samples of dogs 

with typical tick paralysis. Conclusion: Evaluation of metabolomics detected by 

NMR spectroscopy of serum samples taken from dogs with tick paralysis may 

facilitate the diagnosis of acute flaccid paralysis cases that are difficult to 

distinguish clinically, and may help to establish new treatment protocols by 

correcting impaired metabolite and pathway expressions. 

Keywords: Tick, Flaccid Paralysis, Nmr, Metabolomics, Serum, Dog 
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Özet 

 GİRİŞ Postoperatif dönemde geçici afazi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Geçici afazi 

etiyolojisinde inme nedeni ile oluşan beyin hasarı en önemli sebep iken, laringeal sinirlerde 

yaralanmalar, midazolam kullanımı ve geçici iskemik atak (TIA) ile de ilişkili bulunmuştur. Bu 

olguda tiroid cerrahisi sonrası geçici afazi gelişen bir hastayı sunuyoruz. OLGU Papiller tiroid 

kanseri nedeniyle total tiroidektomi planlanan 71 yaşındaki kadın hastanın preoperatif 

anamnezinde hipertansiyon ve 2019 yılında TIA öyküsü olduğu belirlendi. Asetilsalisilik asit 

100 mg ve ACE inhibitörü kullanan hastanın karotis ve vertebral doppler ultrasonografisinde 

her iki karotis arterde 0,8 mm intimal kalınlaşma, bileteral 1,2 mm çapa ulaşan nonstenotik 

mikst tip plaklar izlenmişti. Hasta ameliyathaneye alındıktan sonra noninvaziv kan basıncı, 

elektrokardiyogram ve nabız oksimetresi ile monitörize edildi. Başlangıç kan basıncı 170/90 

mmHg saptandı. Sedasyon amacı ile intravenöz fentanil (75mcg) uygulandı ve ardından kan 

basıncı 140/90 mmHg ölçüldü. Anestezi indüksiyonunda propofol 2-3 mg/kg ve roküronyum 

0.6 mg/kg kullanıldı. Yeterli anestezi derinliği sağlandığında 7 F balonlu endotrakeal tüp ile 

entübasyon yapılarak intraoperatif sinir monitorizasyonu uygulandı. Anestezi idamesi BIS 

değeri 40-60 arasında olması hedeflenerek propofol ve ultiva infüzyonu ile TIVA uygulandı. 

Cerrahi sırasında sistolik kan basıncı 140-120 mmHg arasında tutuldu. Cerrahi 345 dakika 

sürdü ve hasta cerrahi sonunda ekstübe edildi. Hasta emirlere uydu, ancak ses kısıklığı ve dispne 

semptomları olmamasına rağmen konuşamadı. Uyanma ünitesinde nörolojik muayenesi 

yapıldığında emirlere uyduğu, spontan göz açıp kapadığı, 4 ekstremite kas gücünün 5/5 olduğu, 

ancak hastanın afazisinin devam ettiği ve sadece anlamsız sesler çıkardığı gözlemlendi. Hasta 

yoğun bakıma devir edildi ve operasyondan 1 saat sonra hastanın konuşmasının geri döndüğü 

ve sadece kelimelerin ilk hecesini çıkarmada zorluk çektiği belirlendi. Nöroloji bölümü 

tarafından değerlendirildiğinde hastada cerrahi ile ilişkili hipofoni düşünüldü. Hasta 1 gün 

sonra değerlendirildiğinde konuşma bozukluğunun tamamen düzeldiği gözlemlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ Postoperatif geçici afazinin ayırıcı tanısında, anesteziden geç 

derlenme, tia, vokal kordların hasarı veya psiko-duygusal değişiklikler bulunur. Bizim 

olgumuzda hastanın bilinen karotis plaklarının olması, hipertansiyonun olması, boyun cerrahisi 

geçirmesi ve postoperatif 1 saat sürmesi nedeni ile afazinin TIA kaynaklı olabileceği 
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düşünüldü. Literatürde az sayıda postoperatif geçici afazi olgusu mevcuttur, bu konuda daha 

fazla araştırmaya gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Afazi,genel Anestezi,postoperatif Dönem 

 

Postoperative Transient Aphasia in a Patient Undergoing Total 

Thyroidectomy 
 

 

Abstract 

  

INTRODUCTION There is not enough data on transient aphasia in the 

postoperative period. While brain injury due to stroke is the most important 

etiology of transient aphasia, injuries to the laryngeal nerves, midazolam use and 

transient ischemic attack (TIA) are associated with transient aphasia for the 

postoperative period. In this case, we present a patient who developed transient 

aphasia after thyroid surgery. CASE A 71-year-old female patient who was 

planning total thyroidectomy for papillary thyroid cancer was determined to have 

hypertension and a history of transient ischemic attacks in 2019, in the preoperative 

assessment. Patient was using acetylsalicylic acid 100 mg and ACE inhibitor. 

Carotid and vertebral doppler ultrasonography of the patient revealed 0.8 mm 

intimal thickening in both carotid arteries and nonstenotic mixed type plates 

reaching bilateral 1.2 mm diameter. After the patient was taken to the operating 

room, noninvasive blood pressure, electrocardiogram and pulse oximeter was 

monitored according to ASA criteria. Initial blood pressure was 170/90 mmHg. 

Intravenous fentanyl (75mcg) was administered for sedation and blood pressure 

was measured at 140/90 mmHg after sedation. Propofol 2-3 mg/kg and rocuronium 

0.6 mg/kg were used for induction of anesthesia. When sufficient depth of 

anesthesia was achieved patient was intubated with endotracheal tube (ID 7mm), 

intraoperative nerve monitoring was performed after intubation. TIVA was 

administered with propofol and remifentanil infusion targeting the BIS value 

between 40-60. During surgery, systolic blood pressure was kept between 140-120 

mmHg. The surgery lasted 345 minutes and the patient was extubated at the end of 

the surgery. It was observed that the patient obeyed the orders but could not speak, 

although he did not have hoarseness and dyspnea symptoms. When he underwent a 

neurological examination in the wake up unit, it was observed that he obeyed 

orders, spontaneously blinked, his muscle strength of 4 extremities was 5/5, but the 

patient's aphasia continued and he only made meaningless sounds. The patient was 

transferred to the intensive care unit and 1 hour after the operation, the patient's 

speech returned and he had difficulty in removing only the first syllable of the 
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word. When evaluated by the neurology department, surgical-related hypophonia 

was considered. When the patient was evaluated after 1 day, it was observed that 

the speech impairment was completely corrected. DISCUSSION In the differential 

diagnosis of postoperative transient aphasia, there may be late recovery from 

anesthesia, damage to the vocal cords, transient ischemic attack (TIA), or psycho-

emotional changes. In our case, it was thought that aphasia may be caused by TIA 

because the patient has known carotid plaques, hypertension, neck surgery and lasts 

1 hour postoperatively. There are few cases of postoperative transient aphasia in the 

literature, and more research is needed in this regard. 

Keywords: Aphasia, General Anesthesia, Postoperative Period 
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Özet 

 Biyofilmler, bir yüzeye tutunan ve bakteri hücrelerini antimikrobiyallere ve konakçı immün 

efektör mekanizmalarına karşı korumada önemli rol oynayan mikroorganizma topluluklarıdır. 

Bu nedenle, geliştirilen antimikrobiyallerin biyofilmi önleme ve ortadan kaldırma kapasitesi 

gittikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışma Türkiye'de yaygın olarak bulunan ve “Efeboyotu” 

olarak bilinen Trigonella smyrnea Boiss. (Fabaceae)’in antimikrobiyal ve antibiyofilm 

potansiyelini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Trigonella smyrnea’nın tohum, 

tohum kabuğu ve toprak üstü kısımlarından elde edilmiş etanollü ekstrelerin antimikrobiyal 

duyarlılık testleri broth mikrodilüsyon yöntemi ile yapılmış ve minimum inhibisyon 

konsantrasyonları (MİK) belirlenmiştir. Antimikrobiyal testine, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, 

Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 15126 

ve Candida parapsilosis ATCC 90018 referans suşları dahil edilmiştir. Ayrıca ekstrelerin P. 

aeruginosa’nın farklı konsantrasyonlarda biyofilm oluşumunu yok etme (0,25X, 0,5X) ve 

önceden oluşmuş biyofilmi (0,5, 1X, 2X) inhibe etme deneyleri kristal viyole yöntemi modifiye 

edilerek incelenmiştir. Ekstreler çalışmaya dahil edilen bakteri ve mayalara karşı 250-62,5 

µg/mL MİK değeri ile orta ve düşük antimikrobiyal etki göstermiştir. Tohum, toprak üstü ve 

tohum kabuğu ekstreleri 0,5X ve 0,25X MİK'de sırasıyla biyofilm oluşumunu yaklaşık %36, 

%28, %40 ve %30, %25, %33 oranında inhibe etmiştir. Ayrıca tohum, toprak üstü ve tohum 

kabuğu ekstrelerinin önceden oluşmuş biyofilm inhibisyon oranları sırasıyla 0,5X: %11, %26, 

%26; 1X’de: %15, %30, %31 ve 2X’de: %31, %38, %38’dir. Verilerimiz ekstrelerin orta ve 

düşük antimikrobiyal etkiye ve orta düzeyde antibiyofilm potansiyeline sahip olduğunu 

göstermiştir. Özellikle tohum ekstresi ile karşılaştırıldığında toprak üstü ve tahum kabuğu 

ekstreleri daha iyi antibiyofilm etkinliğine sahiptir. Sonuç olarak bu türe ait ekstreler 

antibiyofilm etkinliği açısından umut vaat edici bulunmakla birlikte ileri çalışmalarla bu 

bulguların desteklenmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Trigonella Smyrnea, Etanolik Ekstreler, Antimikrobiyal Aktivite, 

Antibiyofilm Aktivite 
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Antimicrobial and Antibiofilm Activities of the Ethanolic Extracts of 

Trigonella Smyrnea Boiss. Species in Antalya Region of Turkey 
 

 

Abstract 

  

Biofilms are communities of microorganisms that attach to a surface and play an 

important role in protecting bacterial cells against antimicrobials and host immune 

effector mechanisms. Therefore, the capacity of developed antimicrobials to 

prevent and eliminate biofilm is becoming increasingly important. This study was 

carried out to reveal the antimicrobial and antibiofilm potential of Trigonella 

smyrnea Boiss. (Fabaceae), commonly known as "Efeboyotu" in Turkey. In the 

study, antimicrobial susceptibility tests of ethanolic extracts obtained from seeds, 

seed coat and aerial parts of Trigonella smyrnea were performed by broth 

microdilution method, and minimum inhibition concentrations (MIC) were 

determined. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Enterococcus faecalis ATCC 

29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Bacillus subtilis ATCC 6633, 

Candida albicans ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 15126 and Candida 

parapsilosis ATCC 90018 reference strains were included in the antimicrobial test. 

In addition, the experiments of the extracts both to destroy the biofilm formation 

(0.25X, 0.5X) and inhibit the preformed biofilm (0.5,1X,2X) of P.aeruginosa at 

different concentrations were investigated by modifying the crystal violet method. 

The extracts showed moderate and low antimicrobial effects against bacteria and 

yeasts included in the study, with a MIC value of 250-62.5 µg/mL. Seed, aerial 

parts and seed coat extracts inhibited biofilm formation by approximately 36%, 

28%, 40% and 30%, 25%, 33% at 0.5X and 0.25X MIC, respectively. In addition, 

preformed biofilm inhibition rates of seed, aerial parts and seed coat extracts were 

0.5X: 11%, 26%, 26%, respectively; In 1X: 15%, 30%, 31% and in 2X: 

31%,38%,38%. Our data showed that the extracts have moderate to low 

antimicrobial activity and moderate antibiofilm potential. Especially when 

compared to seed extract, aerial parts and seed coat extracts have better antibiofilm 

activity. In conclusion, although extracts of this species are promising in terms of 

antibiofilm activity, these findings should be supported by further stud 
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