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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler
için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting
ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz
oturuma ait ID numarası gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting
ID or Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the
congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp.
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HEAD OF SESSION: Dr. Ramazan ÇAKIROĞLU
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Gazi Üniversitesi

INCONEL 600 ALAŞIMININ
TORNALANMASINDA OLUŞAN YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜK KRİTERLERİNİN ANALİZİ

Gazi Üniversitesi

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ
DÖKME DEMİRDE ÖSTENİTLEME SÜRESİ
VE ÖSTEMPERLEME SICAKLIĞININ
ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Ebru ASLAN
Doç. Dr. Gültekin UZUN

Gazi Üniversitesi

ALÜMİNYUM 7050 ALAŞIMININ
DELİNMESİNDE FARKLI UÇ AÇILARININ
KESME VE MOMENT DEĞERLERİ
ÜZERİNDE ETKİSİ

Araştırma Görevlisi Bayram
Sercan BAYRAM
Prof. Dr. İhsan KORKUT

Gazi Üniversitesi

FREZELEME KUVVET SİNYALLERİNİN
FOURİER ANALİZİ VE MODELLENMESİ

Ufuk ÖNER
Prof. Dr. İhsan KORKUT

Gazi Üniversitesi

LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ 5083
ALUMİNYUM ALAŞIM MALZEMENİN
MEKANİK KARAKTERİZASYONU VE
YORULMA DAVRANIŞLARI

Doç. Dr. Firdevs UYSAL
Vedat YILMAZ
Hüseyin Mert TOPÇU

Niğde Ömer
Halisdemir
Üniversitesi

ENDÜSTRİYEL ATIKLAR VE NANO-SiO2 İLE
STABİLİZE EDİLMİŞ YÜKSEK
PLASTİSİTELİ ZEMİNİN FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

Ayşegül TETİK
Prof. Dr. Kamile ÖZTÜRK

Aksaray Üniversitesi

HSP27 İNHİBİTÖRÜ BRİVUDİNİN
BORTEZOMIB İLE KOMBİNASYONU
MULTİPL MYELOMA HÜCRE HATLARININ
SİTOTOKSİSİTESİNE SİNERJİSTİK ETKİ
GÖSTERİR

Yüksek Lisans Öğrencisi
Özgür YÜKSEL
Doç. Dr. İlhan ÇELİK
Talip ÇİTRAK
Serdar TOZKOPARAN

Samsun Üniversitesi
Sağlam Metal A.Ş

FARKLI ŞARTLARDA UYGULANAN
ÇÖKELME SERTLEŞMESİNİN BAKIR
ALAŞIMININ SERTLİĞİNE ETKİSİ

Dr. Ramazan ÇAKIROĞLU

Zehra POYRAZ
Begühan KIZILKAN
Fatma YILMAZ
Prof. Dr Ferhat GÜL
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HEAD OF SESSION: Dr. Hakan GÖKGÖZ
ORGANISATION

TOPIC TITLE

Ömer GENÇ
Prof. Dr. Rıfat AKBIYIKLI
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ATEŞ

AUTHOR(S)

Düzce Üniversitesi

BARAJ YAPILARINDAKİ YAKLAŞIK
MALİYET BELİRSİZLİKLERİNİN YAPAY
ZEKA TEKNİKLERİYELE TAHMİNİ

Öğr. Gör. Dr. Utku
ZEYBEKOĞLU
Doç. Dr. Aslı ÜLKE
KESKİN

Sinop Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

24 SAATLİK YAĞIŞ ŞİDDETLERİNİN
MUTLAK HOMOJENLK TESTLERİ
KULLANILARAK İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Utku
ZEYBEKOĞLU
Doç. Dr. Aslı ÜLKE
KESKİN

Sinop Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

BULANIK C ORTALAMALAR
YÖNTEMİYLE FARKLI KÜME SAYILARI
İÇİN TÜRKİYE YAĞIŞ ŞİDDETİ
KÜMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet PALA
Prof. Dr. M. İshak YÜCE

Gaziantep Üniversitesi

YUKARI MURAT HAVZASINDA YAĞIŞ
ESNEKLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Prof. Dr. İhsan KORKUT
Mustafa ARIK

Gazi Üniversitesi

TÜRKİYE’DEKİ SERACILIK
SEKTÖRÜNÜN GENEL
DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN
Gizem BABAYİĞİT
Ayşe Müge SAPTIR
Büşracan AKKUŞ
Songül GENÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi

ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞTE ÜRÜN YAŞAM
DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Deniz
EKMEKÇİOĞLU
Öğr. Gör. Sevcan
EKMEKÇİOĞLU
Çağatay HAŞHAŞ

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Endüstriyel
Tasarım Bölümü
cagata.hashas@dogtas.com

MOBİLYA TASARIMINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR

Kırklareli Üniversitesi

ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞI
DESTEĞİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE
ETKİSİ: SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE
BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Dr. Hakan
GÖKGÖZ
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HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÜLEKÇİ
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Gazi Üniversitesi

BETONARME KALIP İŞLERİNDE MEYDANA
GELEN İŞ KAZALARINDA KULLANILAN
KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİNİN ETKİSİ

Sümeyra GERGİNCİ
Arş. Gör. Dr. Şevin EKMEN
Doç. Dr. Zeynep ALGIN

Harran Üniversitesi

SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI
DOZAJININ VE İNCE AGREGA TÜRÜNÜN
SIFCON’UN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE
ETKİSİ

Mustafa DEFİŞET
Sümeyra GERGİNCİ
Doç. Dr. Zeynep ALGIN

Harran Üniversitesi

SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETONDA
DOĞAL PUZOLAN OLARAK ZEOLİT
KULLANIMI

Arş. Gör. Yavuz Selim
AKSÜT
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan
KÜLEKÇİ
Doç. Dr. Mustafa ÇULLU
Doç. Dr. Alaaddin VURAL

Gümüşhane
Üniversitesi

MADEN CÜRUFLARININ PUZOLANİK
AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ

Arş. Gör. Yavuz Selim
AKSÜT
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan
KÜLEKÇİ

Gümüşhane
Üniversitesi

DEMİR-KURŞUN-ÇİNKO İÇERİKLİ MADEN
CÜRUFLARININ ÖĞÜTME SÜRESİ İLE
BOYUT ANALİZİ

Amjed Jassim Mohammed
Prof. Dr. Soner GULER
Assist. Prof. Dr. Harıth Amer
Abdalwaheed AL-SALMAN
Assist. Prof. Dr. Zehra Funda
Akbulut

University of Van
Yuzuncu Yıl

Amjed Jassim Mohammed
Prof. Dr. Soner GULER
Assist. Prof. Dr. Harıth Amer
Abdalwaheed AL-SALMAN
Assist. Prof. Dr. Zehra Funda
Akbulut

University of Van
Yuzuncu Yıl

Doç. Dr. Ömer ASAL
Ceyhun TEMEL

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN
BETON KARIŞIMLARINDA PLASTİK ATIK
MALZEMELERİN KULLANIMI

BETON KARIŞIMLARINDA ATIK CAM TOZU
KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Mustafa Kemal BAHAR
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Gazi Üniversitesi

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN
ELEKTRONİK DİFERANSİYEL TASARIMI
VE KİNEMATİK ANALİZİ

Esra BAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ORAL

Bitlis Eren Üniversitesi

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLI
BATARYA ŞARJ SİSTEMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

Prof. Dr. Muhsin KILIÇ
Berk UÇAN

Bursa Uludağ
Üniversitesi

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ISITMASOĞUTMA SİSTEMİ VE ENERJİ
YÖNETİMİNİN MODELLENMESİ

Doğan ÖZER
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN

Gebze Teknik
Üniversitesi

FARKLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE
FARKLI YÜKSEKLİKLERDEN ALINAN
GÖRÜNTÜLERDEN HAZIRLANAN
ORTOFOTOLAR İLE GPS
DOĞRULUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

Prof. Dr. Halit Özen
Sabri Kesecek

Yıldız Teknik
Üniversitesi

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU
KONUM BELİRLENMESİNDE
KULLANILAN MODELLER ÜZERİNE BİR
İNCELEME

Murat Aydın
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN

Çatalca Belediyesi,
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Çatalca,
İstanbul
Gebze Teknik
Üniversitesi

ALMAN MAVİLERİ HARİTASININ
MAPANALYST-ARCMAP İLE ANALİZ
EDİLMESİ

Doç. Dr. Mustafa Kemal
BAHAR
Prof. Dr. Pınar BAŞER

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

MATHİEU KUANTUM NOKTASINDAKİ
SAFSIZLIK BAĞLANMA ENERJİSİNİN
ELEKTRİK ALAN VE HİDROSTATİK
BASINÇLA DEĞİŞİMİ

Doç. Dr. Mustafa Kemal
BAHAR

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

KUANTUM PLAZMADAKİ POZİTRONYUM
ATOMUNUN DİPOL
KUTUPLANABİLİRLİĞİ

Arş. Gör. Duygu GÜRKAN
KOCATAŞ
Prof. Dr. İhsan KORKUT

20.05.2022

Ankara Time:

1000

:

1230

Hall-5
Session-1

ID: 831 6844 0008
Passcode: 191919

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Banu Eren
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Dr. Öğr. Üyesi Ghassan İSSA

Kocaeli Sağlık ve
Teknoloji Üniversitesi

ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇEREN
MEYVE SULARI VE EKSTREKLERİNİN
ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİNİN
ARAŞTIRILMASI

Aybike Nur DÜLGER
Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR

Bezmialem Vakif
University

YAĞLAR VE SAĞLIK

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim
ERŞAHİN
İpek KIZIKOĞLU

Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi

HALK KÜLTÜRÜNÜN/BİLGİSİNİN
GÜNÜMÜZ TIP BİLİMİNDEKİ KULLANIMI
VE İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Banu Eren
Prof. Dr. Zafer EREN
Münevver ÇAKIR ERTEKİN
Doç. Dr. Emine DIRAMAN
Dr. Gönül Solmaz SEZGİN
Dr. Oğuz ERTEKİN

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

ÖĞRENMENİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ

Prof. Dr. Mine ERGÜVEN
Enes ÇILDIR

İstanbul Aydın
Üniversitesi

GOJİ BERRYNİN, LİTYUM KLORÜR
BİRLİKTE KULLANIMININ GRAM-POZİTİF
VE GRAM-NEGATİF BAKTERİ
POPÜLASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

Prof. Dr. Mine ERGÜVEN
Hevidar Perişan

İstanbul Aydın
Üniversitesi

KESTANE KABUĞUNUN İNSANDA GIDA
TAKVİYESİ OLARAK KULLANILMASININ
ARAŞTIRILMASI

Üsküdar Üniversitesi

ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİM
SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Dr. Cengiz AKYILDIZ
Dr. Nuri BİNGÖL
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AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Dr. Özkan YALÇIN
Öğr. Gör. Dr. Abidin KEMEÇ

Bağımsız Araştırmacı
Uşak Üniversitesi

YENİ BİR SERMAYE ÜRETİM ARACI
OLARAK METAVERSE: SANAL ARAZİ
PİYASASI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Dr. Özkan YALÇIN

Bağımsız Araştırmacı

KENTLİ HAKLARI AÇISINDAN YEREL
HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
ANTALYA ÖRNEĞİ

Anadolu Üniversitesi

BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ İLE
ÖDEME SİSTEMLERİNİN DİJİTAL
DÖNÜŞÜMÜNDE COVID-19 PANDEMİSİNİN
ETKİLERİ

Prof. Dr. Dilber Ulaş

Ankara Üniversitesi

İŞ MODELLERİNİN GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA DEĞİŞİMİ:
AYAKKABI SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Çilem BULŞU
Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz
Demirkol

İstanbul Üniversitesi

TÜRK TURİZMİNDE TÜKETİCİ
HAKLARININ HUKUKSAL SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR
YILMAZ

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

BACASIZ SANAYİNİN BİLİNMEYEN YÖNÜ:
TURİZM GELİRLERİ NASIL
HESAPLANIYOR?

Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi

HÜZÜN ve DAYANIŞMA TURİZMİ

Öğr. Gör. Evren GÜMÜŞ
Prof. Dr. Gürel ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erkmen
Dilek GÜMÜŞ

T.C. İstanbul Şişli
Meslek Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

MÜZE UZMANLARININ OYUNLAŞTIRMA
UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGISI

Öğr. Gör. Nebi SEREN
Prof. Dr. Murat Hakan
ALTINTAŞ

Bursa Uludağ
Üniversitesi

MARKA SATIŞ RAKAMLARI İLE MÜŞTERİ
TWITTER YORUMLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Firdevs
YÜZBAŞI TOBAZ

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

BİR İNSAN HAKKI OLARAK KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME HAKKI
VE ANAYASAL TEMELLERİ

Gökçen AYDINBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Bilgin
Turna
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AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Seckin
PEHLİVAN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZ
GERGİN
Öğr. Gör. Ali ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi

PRONE POZİSYONUNDA İNTRAOPERATİF
KARDİYAK ARRESTTE HASTA YÖNETİMİ:
OLGU SUNUMU

Dr. Öğr. Üyesi Mucize
SARIHAN

Okan Üniversitesi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ÖĞRENCİLERİNİN
NÜKLEER TIP İLE İLGİLİ BİLGİ
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr Üyesi Nebi Mustafa
GÜMÜŞ
Ümmügül TUBAY

İstanbul Gelişim
Üniversitesi

İŞİTSEL DEPRİVASYONUN SESİN
LOKALİZASYONUNA ETKİSİ

Dr. Meltem KÖKDENER

Ondokuzmayıs
Üniversitesi

SUBSTRATIN MUSCA DOMESTİCA
(DİPTERA: MUSCİDAE) PUPA DÖNEMİ VE
ERİŞKİN ORTAYA ÇIKIŞI ÜZERİNE
ETKİLERİ

Canan ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Seda
HALBUTOĞULLARI
Arş. Gör. Ahmet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Yusufhan YAZIR

Kocaeli Üniversitesi

UYARILMIŞ MEZENKİMAL KÖK HÜCRE
EKSOZOMLARININ İNFLAMASYON
MODELİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ

Arş. Gör. Dr. Hasan DAĞLI
Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR
Arş. Gör. Dr. Tuba Saadet
DEVECİ BULUT
Arş. Gör. Dr. Mustafa Çağlar
ŞAHİN
Prof. Dr. Ömer Hakan
EMMEZ

Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

MENENJİYOM TÜMÖRLERİNDE BAZI
SPESİFİK MİKRORNA’LARIN TANISAL VE
PROGNOSTİK DEĞERLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

Kaan Ensar Terme
Mustafa Danacı
Mert Furkan Özyurt
Metin Can Oruçoğlu
Yasemin Özel

Kastamonu
Üniversitesi, Tosya
Meslek Yüksekokulu

EVLİ BİREYLERİN MUTLULUK
DÜZEYLERİNİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ:
PİLOT ÇALIŞMA
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN
AUTHOR(S)
Prof. Dr. İbrahim SOLAK

Prof. Dr. İbrahim SOLAK

ORGANISATION

Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi

TOPIC TITLE
XVI. YÜZYILDA ANDIRIN’DA ÜRETİM

XVI. YÜZYILDA HARUNİYE’DE ÜRETİM

Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ

Pamukkale
Üniversitesi

I. MECLİSTE ANTALYA MİLLETVEKİLİ
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER’İN
MECLİS İÇİ FAALİYETLERİ

Arş. Gör. Dr. Ayman KARA

Kırıkkale Üniversitesi

HEGEL'İN DİYALEKTİK METODU
ÇERÇEVESİNDE AİLE, SİVİL TOPLUM VE
DEVLET

Dr. Erdem SEVİMLİ

Milli Eğitim
Bakanlığı

NEDÎM DİVÂNINDA HADARÎ TİP

Dr. Mukadderi GÜNERİ

---

NUTUK VE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR
YAŞAM ÖYKÜSÜ
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Ahmet ALTUN
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Dr. Öğr. Üyesi Firas
SULEYMAN
Prof.Dr.Zeynep YEŞİL
DUYMUŞ

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi
Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Üniversitesi
Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

MONOLİTİK ZİRKONYUMA UYGULANAN
YÜZEY İŞLEMLERİ İLE YAŞLANDIRMANIN
PÜRÜZLÜLÜK VE FAZ DÖNÜŞÜMÜNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Firas
SULEYMAN
Prof.Dr.Zeynep YEŞİL
DUYMUŞ
Merve CORUT
Dr. Öğr. Üyesi Firas
SÜLEYMAN
Merve CORUT
Dr. Öğr. Üyesi Bike ALTAN
ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Firas
SÜLEYMAN
Dr. Öğr. Üyesi Şevki ÇINAR
Dt. Zeynep Gökçe Bağlan
Dr. Öğr. Üyesi Şevki Çınar
Dr. Öğr. Üyesi Bike Altan
Çınar
Dr. Öğr. Üyesi Firas
Suleyman

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

MONOLİTİK ZİRKONYUM
RESTORASYONLAR
POLİETER ETER KETON (PEEK)
MATERYALİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE
KULLANIM ALANLARI

BİYOLOJİK KÖKENLİ PREPERASYON
TEKNİĞİ (BOPT)

GÜLÜŞ TASARIMINDA KULLANILAN
ESTETİK ANALİZLER ve DİJİTAL GÜLÜŞ
TASARIMI’NA GÜNCEL BAKIŞ

Doç. Dr. Ahmet ALTUN

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

SH-SY5Y NÖROBLASTOM HÜCRELERİNDE
LOKAL ANESTEZİKLERİN ARACILIK
ETTİĞİ NÖROTOKSİSİTE ÜZERİNDE
SİYANOKOBALAMİN’İN (B-12 VİT.)
KORUYUCU ETKİSİ

Dilara Küçük
Dr. Öğr. Üyesi Şevki ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Bike ALTAN
ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Firas
SULEYMAN

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

KOMPOZİT İÇERİKLİ CAD/CAM BLOKLARA
GENEL BAKIŞ
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AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Asst. Prof. Abdülhakim
ZEYBEK

Muş Alparslan
Üniversitesi

KAOLİN KİLİNİN TEMİZ KUMUN
SIVILAŞMA DİRENCİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ
DENEYLER İLE İNCELENMESİ

Dr. Alper ÖNDER
Dr. Öğr. Üyesi Ferah
CÖMERT ÖNDER
Prof. Dr. Mehmet AY

Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi,
Kimya Bölümü

SANAL TARAMA VE MOLEKÜLER
YERLEŞTİRME İLE POTANSİYEL PI3KİNAZ DELTA İNHİBİTÖRLERİN
BELİRLENMESİ

Azam SEIFI
Prof. Dr. Dariush SALARI
Prof. Dr. Alireza KHATAEE
Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT
Prof. Dr. Leyla ÇOLAKEROL
ARSLAN
Prof. Dr. Aligholi NIAEI

Tebriz Üniversitesi
Gebze Teknik
Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi,
Tebriz Üniversitesi

METİLEN MAVİSİNİN FOTOKATALİTİK
BOZUNMASI İÇİN SÜPERHİDROFİLİK
ŞEFFAF TiO2 BAZLI İNCE FİLMLERİN
HAZIRLANMASI: GÜNEŞ HÜCRESİ
UYGULAMA YAKLAŞIMI

Tebriz Üniversitesi
Gebze Teknik
Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi,
Tebriz Üniversitesi

SOLVENT BİLEŞİMİ VE KALSİNASYON
KOŞULLARININ SON DERECE ŞEFFAF TiO2
İNCE FİLMLERİN KALİTESİ ÜZERİNE
ETKİSİ

Azam SEIFI
Prof. Dr. Dariush SALARI
Prof. Dr. Alireza KHATAEE
Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT
Prof. Dr. Leyla ÇOLAKEROL
ARSLAN
Prof. Dr. Aligholi NIAEI
Cansu ZEYBEK
Doç. Dr. Evren TERZİ
Prof. Dr. Saip Nami KARTAL
Prof. Dr. Aysel KANTÜRK
FİGEN

Yıldız Teknik
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi

BAKIR KATKILI TiO2
NANOPARTİKÜLLERİNİN YEŞİL SENTEZ
YÖNTEMİYLE SENTEZLENMESİ VE
ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ

Seval ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Hülya
CİVELEK YÖRÜKLÜ
Prof. Dr. Aysel KANTÜRK
FİGEN

Yıldız Teknik
Üniversitesi

KUANTUM NOKTA VE WO3 KATKILI TiO2FOTOKATALİZÖRLERİN SENTEZLENMESİ
VE ATIK SULARDAN AROMATİK
AMİNLERİN GİDERİMİNDE
KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Yasemin IŞIKVER

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

HIZLI BOYARMADDE ADSORPSİYONU İÇİN
SÜPER ADSORBAN HİDROJEL

Begüm ZENGİN
Arş. Gör. Gülbahar Özge
ALİM TORAMAN
Arş. Gör. Dr. Harika Öykü
DİNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞENOL

Bezmialem Vakıf
Üniversitesi

GRATELOUPIA TURUTURU
EKSTRELERİNİN ANTİBAKTERİYAL,
ANTİFUNGAL AKTİVİTESİ

Ordu Üniversitesi

YAYGIN OLARAK KULLANILAN
ANTİDİYABETİK İLAÇLARIN
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN
ARAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Ömer ERTÜRK
Fatmagül MEMİŞ
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HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÜNVER ALÇAY
ORGANISATION

TOPIC TITLE

Mohammad ISMAIL
HALAHLAH
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÜNVER
ALÇAY

AUTHOR(S)

İstanbul Aydın
Üniversitesi

FİLİSTİN’DE SAĞLIK BİLİMLERİ
ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN GIDA GÜVENLIĞI
BİLGİSİNİN BELİRLENMESİ

Tuğba ÖZTÜRK
Res. Asist. Dr. Hatice Neval
ÖZBEK
Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ
Assoc. Prof. Dr. Derya
KOÇAK YANIK

Gaziantep University

RECENT DEVELOPMENTS ON PECTIN
EXTRACTION: A REVIEW

Nurşah OLSUN
Selma Dilara YENİCE
Sibel TELLİ KARTAY
Zeynep ÇETİN
Züleyha KATRAN
Prof. Dr. BANU YEŞİM
BÜYÜKAKINCI

İstanbul Aydın
Üniversitesi

İSTANBUL İLİNDE BULUNAN GENÇ
ERKEK BİREYLERİN GIDAYLA TEMASTA
UYGUN EKİPMAN KULLANIMI VE GIDA
GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİLİNÇ
DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Sibel TELLİ KARTAY
Dr. Öğretim üyesi Ayla
ÜNVER ALÇAY

İstanbul Aydın
Üniversitesi

GIDA SEKTÖRÜNDE YAŞANAN YÜKSEK VE
ART ARDA YAPILAN ZAMLARIN YİYECEKİÇECEK SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİ
ÜZERİNE ETKİSİ

Aybüke KAYMAKCI
Dilara Serra ŞİMŞEK

İstanbul Aydın
Üniversitesi

COVİD 19 VE İKLİM DEĞİŞİMİ EKSENİNDE
GIDA KAYBI VE İSRAFI

Mihriban GÜN

İstanbul Aydın
Üniversitesi

GIDALARDAKİ FİYAT ARTIŞI VE GIDA
ENFLASYONUNUN GÜVENLİ GIDAYA
ULAŞIM VE TOPLUM SAĞLIĞINA
OLUMSUZ ETKİLERİ

Yasemin BAŞ

İstanbul Aydın
Üniversitesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GIDA ve SU
KAYNAKLI PATOJENLER ÜZERİNE ETKİSİ

Berke Deniz KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÜNVER
ALÇAY

İstanbul Aydın
Üniversitesi

SÜT VE SÜTTEN ÜRETİLEN GIDALARDA
AFLOTOKSİN ANALİZ YÖNTEMLERİNDE
YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ali BAYKAL
AUTHOR(S)

ORGANISATION
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Burcu DEMİR,
Dr. Öğr. Üyesi Birol TEKİN

Amasya Üniversitesi

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞEKİL
ÖRÜNTÜLERİNİ, SAYISAL VE CEBİRSEL
OLARAK İFADE ETME BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Birol TEKİN,
Ender AKINCAN

Amasya Üniversitesi

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
ÖRÜNTÜLER KONUSUNDA YAŞADIKLARI
ZORLUKLARIN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ali BAYKAL

Bahçeşehir
Üniversitesi

TALIS 2018 VERİLERİ BAĞLAMINDA
VARDANAN OLGULAR VE ALGILAR

Prof. Dr. Ali BAYKAL

Bahçeşehir
Üniversitesi

TIMSS 2019 SIRALAMALARINI
TAMAMLAYICI BİR YAKLAŞIM
UYGULAMASI

Dr. Öğr. Üyesi Serkan
DEMİRTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAK
YAYLA

Pamukkale
Üniversitesi

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL
FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Amasya Üniversitesi

ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLER
KONUSUNU GÜNLÜK HAYATLA
İLİŞKİLENDİREBİLME BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ

Hatice Şeyma TEKİN
Doç. Dr. Menekşe Seden
TAPAN BROUTIN
Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ

Bursa Uludağ
Üniversitesi

BİR İLKÖĞRETİM MATEMATİK
ÖĞRETMENİ ADAYININ KURGUSAL SINIF
ORTAMINDA ÇEVRİM İÇİ DERS ANLATIM
SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN
YAŞANTILARIN İNCELENMESİ

Büşra CEYLAN
Dr. Öğretim Üyesi Birol
TEKİN

Amasya Üniversitesi

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
ÖRÜNTÜLER KONUSU HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİ

Semih YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Birol TEKİN

Amasya Üniversitesi

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLER
KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI
DÜZEYİ İLE BECERİ TEMELLİ SORULARI
ÇÖZEBİLME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Nurserda YILDIZ
Prof. Dr. MELEK DEMİR

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

UMUT, ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL
TRAVMALARI VE KENDİNİ
SEVME/ÖZYETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Muhammed AKBULUT
Dr. Öğr Üyesi Birol TEKİN

Yeliz TİRYAKİ GÖKSU
Prof. Dr. Melek DEMİR
Yeliz TİRYAKİ GÖKSU
Prof. Dr. Melek DEMİR

Giresun Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

EVLİ BİREYLERDE BENLİĞİN
AYRIMLAŞMASI VE ALGILANAN ÇOCUK
YETİŞTİRME TUTUMLARI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE
UMUTSUZLUK VE BİLİŞSEL KAÇINMA

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gülriz
Akaroğlu
Gülcan Uyar

KTO Karatay
Üniversitesi

AİLEDE OKUMA KÜLTÜRÜ YETERLİLİĞİ
VE BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME
BECERİLERİ

Emre DURASI
Doç. Dr. Menekşe Seden
TAPAN BROUTIN
Prof. Dr. Dilek SEZGİN
MEMNUN

Uludağ Üniversitesi

YENİ NESİL MATEMATİK
PROBLEMLERİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN,
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Pınar KOÇ
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Doç. Dr. Pınar KOÇ

Gümüşhane
Üniversitesi

TÜRKİYE’DE KADIN CİNAYETLERİ VE
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER
ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN
ANALİZİ

Doç. Dr. Pınar KOÇ

Gümüşhane
Üniversitesi

PETROL FİYAT ŞOKLARI GEÇİCİ MİDİR?
ZAMAN SERİLERİNE VE FREKANS
ALANINA DAYALI BİRİM KÖK TESTLERİNE
DAYALI BİR ANALİZ

Dr. Öğr. Üyesi Hakan USLU
Abidin SAPAN

Adıyaman
Üniversitesi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PARTİKÜL MADDE
10: TÜRKİYE ÜZERİNE PANEL BİR ANALİZ

Öğr. Gör. Dr. Asiye Şimşek
Ademi

Atatürk Üniversitesi

TÜRKİYE’NİN İNSANİ YARDIM
POLİTİKALARIN YUMUŞAK GÜÇ
BAĞLAMINDA ANALİZ EDİLMESİ

Prof. Dr. Haluk BENGÜ
Öğr. Gör. Elif NAZLI KANAL

Niğde Ömer
Halisdemir
Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesia

TEKNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN ENERJİ
MALİYETLERİNE ETKİSİ

Arş. Gör. Seray Yeşilırmak

OSTİM Teknik
Üniversitesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİMDE TÜKETİCİ
KATILIMI VE GENÇ TÜKETİCİLERİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM
DAVRANIŞLARI

Sümeyye UZUN

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ
MODELLENMESİ: ABD DOLARI VE EURO
ÜZERİNE BİR ANALİZ

Arş. Gör. Furkan SERDAR

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

HEDGE FONLAR: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR
DEĞERLENDİRME

İqtisadiyyat İnstitutu

AZƏRBAYCANIN SOSİAL-İQTİSADİ
İNKİŞAFINDA RESPUBLİKA TABELİ
ŞƏHƏRLƏRİN ROLUNUN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Aparıcı Elmi işçi Mətanət
Abdalova AMEA
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AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Dr. Ece İNCEBIYIK
Prof. Dr. Hatice ERDOST

Bursa Uludağ
Üniversitesi

SUBKUTAN VE VİSSERAL YAĞ
DOKUSUNDAN KAYNAKLANAN KÖK
HÜCRELERİN OSTEOJENİK FARKLILAŞMA
POTANSİYELİ

Doç. Dr. İsmail
BEZİRGANOĞLU
Büşra YAZICILAR
Öğr. Gör. Yen Ling CHANG

Erzurum Teknik
Üniversitesi
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KAYA RESİMLERİNDEKİ YANSIMALARI
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KİMİ

Aygün ƏLİYEVA

Bakı Slavyan
Universiteti

AZƏRBAYCANIN AVROPA İTTİFAQI İLƏ
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Yüksek Lisans Öğrencisi
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UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF
STUDENT’S SATISFACTION DURING
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Dr. Thseen NAZIR
Ayşe Özçiçek

Ibn Haldun
University

TO STUDY THE DETERMENANTS OF
ADJUSTMENT CHALLENGES AND COPING
STRATEGIES OF INTERNATIONAL
STUDENTS IN TURKEY

Adıyaman University

THE ROLE OF FAMILY FIRMS ON THE
LEVEL OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIVENESS IN AN EMERGING
COUNTRY CONTEXT

Araş. Gör. Dr. Elif CEMEK

Dr. Ghanshyam Barman

Dr. Ghanshyam Barman

C G P I T, Uka
Tarsadia University,
India

BLUE ECOSYSTEM IN LINE WITH
SUSTAINABLE GOALS

C G P I T, Uka
Tarsadia University,
India

SUSTAINABLE USE OF BIOWASTE FOR
GREEN ENERGY
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INCONEL 600 ALAŞIMININ TORNALANMASINDA OLUŞAN YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜK KRİTERLERİNİN ANALİZİ
Dr. Ramazan ÇAKIROĞLU
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Teknolojik gelişmelerle birlikte kullanılan malzemelerde istenilen teknik özellikler ve talepler
giderek artmaktadır. Bu bağlamda, süper alaşımlar nükleer ve havacılık sanayinin çeşitli kritik
uygulamalarında düşük ısıl iletkenlik, düşük ısıl yayılım, yüksek sıcaklık mukavemeti, yüksek
sertlik gibi üstün özelliklerinden dolayı yaygın olarak tercih edilmektedir. Nikel bazlı süper
alaşımlar bu özelliklere ek yüksek sıcaklıklarda çalışma kabiliyetinin yanı sıra oksidasyona ve
korozyona karşı yüksek dayanıklılığı sebebi ile roket motorlarında, türbin parçalarında, nükleer
güç santrallerinde ve benzeri zorlu çalışma koşullarında sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, tüm
bu fiziksel ve mekanik özellikleri yüzünden işlenebilirliği zor malzemelerdendir. Bu çalışmada,
Inconel 600 süper alaşımı üzerinde kaplamasız karbür kesici takım kullanılarak kuru tornalama
işlemi gerçekleştirilmiştir. Üç farklı kesme hızı (100, 120 ve 140 m/dak) ve üç farklı ilerleme
hızının (0.1, 0.15 ve 0.2 mm/dev) kullanıldığı deneyler sonucunda yüzey pürüzlülük kriterleri
olarak ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra), ortalama yüzey pürüzlülüğü yüksekliği (Rz) ve
maksimum yüzey pürüzlülüğü (Rmax) incelenmiştir. İlerleme hızının artışı ile yüzey
pürüzlülük parametrelerinde bir artış gözlemlenirken kesme hızının artması yüzey pürüzlülüğü
önce artmış sonra azalmıştır. İşlemeler sonucunda, en düşük Ra, Rz ve Rmax 100 m/dak kesme
hızı ve 0.10 mm/dev ilerleme hızında sırasıyla 0.8647 µm, 4.3733 µm ve 4.9433 µm olarak elde
edilmiştir. En kötü yüzey kalitesi, 140 m/dak kesme hızı ve 0.15 mm/dev ilerlemede Ra=7.598
µm, Rz=9.775 µm ve Rmax=47.100 µm olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, kesici takımda oluşan
aşınmalardan kaynaklanmıştır. Ayrıca ortalama yüzey pürüzlülüğü yüksekliği ve maksimum
yüzey pürüzlülüğü ölçüm değerleri arasındaki farkın düşük oranda kaldığı belirlenmiştir. Bu
çalışma sonuçları, Inconel 600 alaşımından üretilen parçaların endüstriyel çalışma koşulları için
yüzey pürüzlülük kriterlerinin seçilmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Inconel 600, tornalama, yüzey pürüzlülüğü
ABSTRACT
With the technological developments, the desired technical features and demands for the
materials used are increasing. In this context, superalloys are widely preferred in various critical
applications of the nuclear and aerospace industries due to their superior properties such as low
thermal conductivity, low thermal dissipation, high temperature resistance and high hardness.
Nickel-based superalloys are frequently used in rocket engines, turbine parts, nuclear power
plants and similar harsh operating conditions due to their high resistance to oxidation and
corrosion, as well as their ability to work at high temperatures. However, due to all these
physical and mechanical properties, it is one of the materials that are difficult to process. In this
study, dry turning process was performed on Inconel 600 super alloy by using uncoated carbide
cutting tool. As a result of the experiments using three different cutting speeds (100, 120 and
1
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140 m/min) and three different feed rates (0.1, 0.15 and 0.2 mm/rev), the surface roughness
criteria were average surface roughness (Ra), average surface roughness height (Rz) and
maximum surface roughness (Rmax) were investigated. While an increase was observed in the
surface roughness parameters with the increase of the feed rate, the surface roughness first
increased and then decreased with the increase in the cutting speed. As a result of machining,
the lowest Ra, Rz and Rmax were obtained as 0.8647 µm, 4.3733 µm and 4.9433 µm at 100
m/min cutting speed and 0.10 mm/rev feed rate, respectively. The worst surface quality was
obtained as Ra=7.598 µm, Rz=9.775 µm and Rmax=47.100 µm at 140 m/min cutting speed
and 0.15 mm/rev feed. This result was caused by the wear on the cutting tool. In addition, it
was determined that the difference between the average surface roughness height and the
maximum surface roughness measurement values remained low. These study results will
contribute to the selection of surface roughness criteria for industrial operating conditions of
parts produced from Inconel 600 alloy.
Keywords: Inconel 600, turning, surface roughness
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ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRDE ÖSTENİTLEME
SÜRESİ VE ÖSTEMPERLEME SICAKLIĞININ ÖZELLİKLERE ETKİSİ
THE EFFECT OF AUSTENITIZING TIME AND AUSTEMPERING TEMPERATURE ON
PROPERTIES OF AUSTEMPERED DUCTILE IRON
Zehra POYRAZ
Begühan KIZILKAN
Fatma YILMAZ
Prof. Dr Ferhat GÜL
Gazi Ün., Teknoloji Fak.Metalürji ve Malzeme Müh.Böl., 06500 Beşevler-ANKARA
ÖZET
Küresel grafitli dökme demir, mükemmel mekanik özelliklerinden dolayı uzun yıllardır
kullanılan önemli bir mühendislik malzemesidir. Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir
(ÖKGDD), östenitleme ve östemperleme gibi ısıl işleme tabi tutulan küresel grafitli dökme
demir malzemedir. Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir dişliler, krank milleri vb. gibi
yapısal bileşenler olarak kullanılmaktadır. ÖKGDD, yüksek mukavemet ve süneklik gibi iyi
özellik kombinasyonuna sahiptir. Östenitleme süresi ve östemperleme sıcaklığının sfero
dökümün mikroyapısı ve özellikleri üzerindeki etkileri mikroyapısal analiz, sertlik testleri ve
XRD analizleri ile araştırılmıştır. Deneysel çalışmada numuneler 900 oC sıcaklıkta 15 - 60
dakika östenitlenmiş ve 260 oC ve 380 oC sıcaklıkta 120 dakika östemperlenmiştir. Deneysel
çalışmalar sonucunda östemperleme süresinin artmasıyla birlikte mikroyapının kabalaştığı,
sertliğin azaldığı ve sünekliğin arttığı tespit edilmiştir. Öte yandan östemperleme işlemi öncesi
yapılan normalizasyon ile yapının daha homojen bir şekilde oluştuğu ve segregasyonun büyük
oranda azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak uygulanan tüm ısıl işlem parametrelerinin,
östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir malzeme özellikleri üzerinde etkili olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Östenitleme, östemperleme, sertlik, mikroyapı, XRD analizi
ABSTRACT
Ductile iron is an important engineering material that has been used for many years because of
its excellent mechanical properties. Austempered ductile iron (ADI) is the spheroidal graphite
cast iron material which is subjected to heat treatment; i.e., austenitization and austempering.
ADI has been used as structural components such as gears, crankshafts etc. ADI has has good
properties combination such as high strength and ductility. The influences of austenitizing time
and austempering temperature on the microstructure and properties of ductile iron were
investigated through, microstructural analysis, hardness tests and XRD analysis. In
experimental study, specimens were austenitized at temperature of 900 oC for 15 - 60 minutes
3
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and austempered at the temperature of 260 oC and 380 oC for 120 minutes. As a result of the
experimental studies, it was determined that with the increase of the austempering temperature,
the microstructure became coarser, the hardness decreased, and the ductility increased. On the
other hand, with the normalization made before the austempering process, it was determined
that the structure was formed more homogeneously and segregation was reduced to a large
extent. As a result, it was concluded that all applied heat treatment parameters were effective
on the properties of austempered ductile iron.
Key Words: Austenitizing, austempering, hardness, microstructure, XRD analysis.

4

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

ALÜMİNYUM 7050 ALAŞIMININ DELİNMESİNDE FARKLI UÇ AÇILARININ
KESME VE MOMENT DEĞERLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ
EFFECT OF END ANGLES ON CUTTING AND MOMENT VALUES IN DRILLING
ALUMINUM 7050 ALLOY
Ebru ASLAN
Doç. Dr. Gültekin UZUN
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Alüminyum AA 7050 alaşımı, ısıl işlem uygulanabilen bir alaşımdır. Yüksek tokluğa, yüksek
mukavemete sahiptir. Korozyon direnci çok yüksek olan ve Havacılık-Uzay Sanayinin yoğun
kullandığı bir malzemedir. Çatlama ve yorulmaya karşı çok yüksek dirence sahiptir. Birçok
talebin çözümü için mükemmel kombinasyon önermektedir. Delik delme işlemi en önemli talaş
kaldırma işlemlerinden biridir ve talaş kaldırma proseslerinden yaklaşık %33 ü delik delme
işlemidir. Aynı zamanda en çok kullanılan kesici takımlarla yapılan talaş kaldırma
işlemlerinden yaklaşık % 25’i yine delik delme işlemidir. Delik delme işlemleri genellikle talaş
kaldırma işlemlerinin sonuncusudur. Delme prosesi uzay, havacılık ve otomobil endüstrilerinde
oldukça yaygın kullanıldığundan, delik delme prosesinde uç açısı delik delmede önemli
parametrelerdendir. Bu çalışmada, üç farklı matkap uç açısı (118⁰, 124⁰, 130⁰) ve farklı kesme
parametreleri kullanılarak, AA 7050 alaşımın delinmesine etkisi araştırılmış. Kesme
parametreleri, literatür çalışmaları ve kesici takım katalogları göz önünde bulundurularak
belirlenmiştir. Seçilen kesme parametreleri sırasıyla; 80 m/dk, 100 m/dk, 120 m/dk ve 0,1
mm/dev, 0,15 mm/dev, 0,2 mm/dev’dir. Uç açılarının kesme kuvvetleri ve moment değerleri
üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Numunelerin delinmesinde Taguchi L27 dikey dizini
kullanılmıştır. Bütün kesme parametrelerinde 118⁰ lik matkabın genel olarak diğer açıdaki
matkaplardan daha yüksek kesme kuvvetlerine sahip olduğu, ilerlemeye bağlı olarak bütün
kesme hızlarında kesme kuvvetlerinin arttığı görülmektedir. Uç açısı 124⁰ ve 130⁰ dereceye
sahip takımların moment değerlerinin 118⁰ lik uç açısına sahip takıma göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: AA 7050, Delik Delme, Matkap Uç Açısı
ABSTRACT
Aluminum AA 7050 alloy is a heat treatable alloy. It has high toughness, high strength. It is a
material with very high corrosion resistance and used extensively by the Aerospace Industry. It
has very high resistance to cracking and fatigue. It offers the perfect combination for the
solution of many demands. Drilling is one of the most important metal removal processes, and
approximately 33% of all metal removal processes are drilling. At the same time, approximately
25% of the chip removal operations with the most used cutting tools are drilling. Drilling
5
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operations are often the last of the metal removal operations. Since the drilling process is widely
used in the aerospace, aviation and automobile industries, the point angle in the hole drilling
process is one of the important parameters in drilling. In this study, the effect of drilling of AA
7050 alloy was investigated by using three different drill point angles (118⁰, 124⁰, 130⁰) and
different cutting parameters. Cutting parameters were determined by considering literature
studies and cutting tool catalogs. The selected cutting parameters are respectively; 80 m/min,
100 m/min, 120 m/min and 0.1 mm/rev, 0.15 mm/rev, 0.2 mm/rev. The effects of point angles
on shear forces and moment values were evaluated. Taguchi L27 vertical index was used for
drilling the samples. In all cutting parameters, it has seen that the 118⁰ drill generally has higher
cutting forces than the drills at other angles, and the cutting forces increase at all cutting speeds
depending on the feed. It has been determined that the moment values of the tools with 124⁰
and 130⁰ degrees of point angle are higher than the
tools with 118⁰ point angles.

Keywords: AA 7050, Drilling, Drill Point
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FREZELEME KUVVET SİNYALLERİNİN FOURİER ANALİZİ VE
MODELLENMESİ
FOURIER ANALAYSIS AND MODELLING OF MILLING FORCE SIGNALS
Araştırma Görevlisi Bayram Sercan BAYRAM
Prof. Dr. İhsan KORKUT
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Üretim teknolojilerindeki en önemli gelişmelerden biri mühendislik yazılımlarındaki
gelişmelerdir. Yazılımlar, birçok mühendislik hesaplamasının çok daha hızlı ve doğru şekilde
gerçekleştirilmesini sağladı. Sanayide yeni yazılımların kullanımının yaygınlaşması üretim
hızlarını da olumlu yönde etkiledi. Bu yazılımların temel çalışma prensipleri, kullanıcıdan bir
takım matematiksel veya fiziksel problemlerin girdilerin alınması ve belirli bir sistematik
içerisinde çözümlemelerin hesaplanması üzerinedir. Sonuçların doğruluğunu değerlendirmek
için, sistemin ölçülmesi ve gerçek verilerle karşılaştırılması gerekir. Yazılımlar ve ölçüm
sistemleri elektronik bir ortamda çalışır. Bu durum, sistemin doğası gereği ayrık zamanda işlem
yapılmasını zorunlu kılar. Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak üretim sanayisindeki
hızlı üretim ihtiyaçları ve ortaya çıkan problemler, araştırmacıların dikkatlerini bu yöne
çekmektedir. Üretimde önemli bir yere sahip olan frezeleme operasyonlarının yüksek
performanslara çıkarılabilmesi için birçok çalışma yapıldı. Özellikle malzeme, üretim ve
yazılım teknolojileri alanlarında yapılan çalışmalar, yüksek performans ve esnek geometrilere
sahip ürünlerin ortaya çıkmasında etkili oldu. Yazılım alanındaki gelişmeler, takım tasarımı,
analizi ve üretilebilirliği için özel çözümler üretti ve farklı geometrilerde yüksek performanslı
kesicilerin üretilmesine katkıda bulundu. Bununla beraber, üretimden önce yapılan sayısal
analizler, kesici takım için gerekli parametrelerin ve birçok üretim hatalarının önceden
belirlenmesini, böylece kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını sağladı. Bu çalışmada,
ayrık zamanda bulunan veriler kullanılarak sürekli zamanda tahmin fonksiyonlarının nasıl elde
edilebileceği araştırıldı. Kuvvet verileri Fourier serileri aracılığı ile analiz edildi ve verilerin
yüksek hızda yakınsadığı görüldü. Kuvvet analizleri, dinamik hesaplamalar ve enerji
hesaplamaları gibi kesme alanında yapılan çeşitli çalışmalara katkı sağlayabilecek, deneysel
örneklemlerin sinüzoidal bir fonksiyona uydurulmasına dayanan bir tahmin modeli sunuldu. Bu
model kullanılarak yapılan tahminlerin performansları deneysel ölçümlerle değerlendirildi ve
doğrulandı.
Anahtar Kelimeler: Fourier analizi, eğri uydurma, frezeleme kuvvetleri
ABSTRACT
One of the most important development at production technology is the development that is at
software engineering. The software provided many engineering calculations to be performed
7
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much faster and correctly. Widespread use of new software in the industry has also affected
production speed positively. The main working principles of these software are based on taking
inputs of some mathematical or physical problems from the user and calculating the solutions
within a certain systematic. To evaluate the accuracy of the results, the system needs to be
measured and compared with the real data. The softwares and measurement systems work at an
electronic environment. This situation requires discrete time processing due to the nature of the
system. In parallel with the developments in the technology rapid production needs and the
problems occurred in the production development draw the attention researchers to this
direction. Many works have been carried out, to increase milling operations that has an
important place at the production to high performances. Especially the studies in the fields of
materials, production and software technologies were effective in the emergence of products
with high performance and flexible geometries. Advances in software have produced tailored
solutions for tool design, analysis and manufacturability and contributed to the production of
high-performance cutters in different geometries. In addition, numerical analyzes made before
production enabled the necessary parameters for the cutting tool and many production errors to
be determined beforehand, thus enabling the most efficient use of resources. In this study, it
was investigated how to obtain continuous time estimation functions using discrete time data.
The force data were analyzed by Fourier series and it was seen that the data converged at high
speed. A prediction model based on fitting experimental samples to a sinusoidal function, that
can contribute to various studies in the field of shear such as force analysis, dynamic
calculations and energy calculations, is presented. The performances of the prediction that is
made by using this model has been evaluated and accurate with the experimental measurement.
Keywords: Fourier analysis, fitting curve, milling force

8

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ 5083 ALUMİNYUM ALAŞIM
MALZEMENİN MEKANİK KARAKTERİZASYONU VE YORULMA
DAVRANIŞLARI
MECHANICAL CHARACTERIZATION AND FATIGUE BEHAVIOUR ASSESMENT OF
LASER WELDED 5083 ALUMINIUM ALLOY
Başuzman Araştırmacı Ufuk ÖNER
TUBİTAK SAGE
Prof. Dr. İhsan KORKUT
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Lazer kaynağı işlemi, ısı kaynağı olarak lazer kullanan bir birleştirme tekniğidir. Füzyon
kaynak işlemi, lazer ışınının birleştirilecek malzemelerin yüzeyine odaklanıp ısıtılmasıyla
gerçekleştirilir, bu da soğuma sonrası güçlü bir kaynağa yol açar. Lazer ışını, katı veya gaz
olabilen aktif ortamın uyarılmasıyla üretilir. Optik yükselteçler ve en yüksek güç yoğunluğu
kaynakları olan sırasıyla katı hal lazerleri ve gaz lazerleri olarak adlandırılırlar. Her iki durumda
da, yansıyan ve kısmen iletilen iki ayna arasına özel atomlar, moleküller veya iyonlar içeren
aktif bir ortam yerleştirilir. Gaz lazerleri aktif ortamı harekete geçirmek için güç kaynağı olarak
bir elektrik boşalması kullanırken, katı hal lazerleri bir flaş lambasından gelen ışığı kullanır.
Alüminyumun hafif yapısı, yüksek mukavemeti ve yüksek korozyon direncine sahip olması
nedeniyle havacılık ve savunma sanayindeki projelerde kullanımı her geçen gün artmaktadır.
Artan alüminyum talebi nedeniyle, güvenilir, kolay ve tekrarlanabilir parçalar elde etmek için
çeşitli imalat ve birleştirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Lazer kaynağı, yüksek verim
ve yoğunluğa sahip lazer ışık demeti sistemine sahip bir birleştirme yöntemidir. Lazer kaynağı
sırasında uygun koşullar ve parametreler sağlandığında diğer geleneksel kaynak yöntemlerine
göre daha yüksek performansla kusursuz parçalar üretmek mümkündür. Aynı zamanda modern
kaynak teknolojileri işçilik, malzeme ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.
Bu çalışmada doktora tezi kapsamında 5083 H111 alaşımlı malzemenin mekanik
karakaterizasyonu ve yorulma davranışlarını çıkarmak için izlenen süreçler anlatılmış ve elde
edilen veriler paylaşılmıştır. Doktora çalışması sonucunda çıkacak veriler değişen lazer
parametreleri ile lazer kaynağının kalitesi üzerine etkileri incelenecektir. Ayrıca belirtilen
malzeme ve kaynak parametreleri için yorulma (S-N) eğrileri çıkartılacaktır. Bu değerler ile
tasarımcılara ve analizcilere önemli bir veri tabanı oluşturulmuş olunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lazer kaynak, alüminyum alaşım, yorulma davranışı
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ABSTRACT
Laser beam welding is a joining technique using laser as the source of heat. Fusion welding
process is accomplished by focusing and heating of laser beam on the surface of materials to be
joined, which leads to a strong weld after cooling. The laser beam is generated by stimulating
the active medium, which can be solid, or gas. They are called as solid-state lasers and gas
lasers, respectively, which are optical amplifiers and highest power sources. In either case, an
active medium including special atoms, molecules or ions were placed between two mirrors,
which are reflected and partially transmitted. While gas lasers use an electrical discharge as
power supplier to excite the active medium, solid-state lasers use light from a flash lamp.
Day by day, using of aluminum as a part of projects is increasing in the aerospace and defense
industry because of having light weight structure, high strength and high corrosion resistivity.
Due to the increasing demand of aluminum, the need for a variety of manufacturing and joining
methods to achieve reliable, easy and repeatable parts is emerging. Laser welding is a joining
method which has laser light beam system with a high efficiency and intensity. When the
suitable conditions and parameters are supplied during laser welding, it is possible to produce
flawless parts with higher performance compared to other conventional welding methods. At
the same time, modern welding technologies provide saving about labor, material and time.
In this study, the processes followed to extract the mechanical characterization and fatigue
behavior of 5083 H111 alloy material are explained within the scope of the doctoral thesis, and
the obtained data are shared. The data to be obtained as a result of the doctoral study will be
examined in terms of changing laser parameters and their effects on the quality of the laser
welding. In addition, fatigue S-N curves will be obtained for the specified material and welding
parameters. With these values, an important database will be created for designers and analysts.
Keywords: Laser welding, aluminum alloy, fatigue behavior

10

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

ENDÜSTRİYEL ATIKLAR VE NANO-SiO2 İLE STABİLİZE EDİLMİŞ YÜKSEK
PLASTİSİTELİ ZEMİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
THE PHYSICAL PROPERTIES OF HIGH PLASTICITY SOIL STABILIZED WITH
INDUSTRIAL WASTES AND NANO-SiO2
Doç. Dr. Firdevs UYSAL
Yüksek Lisans Öğrencisi Vedat YILMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin Mert TOPÇU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde endüstriyel atık miktarı ve nüfus paralel olarak artmaktadır. Bu atıkların bertarafı
önemli bir çevre sorunudur ve atıkların toprak stabilizasyonunda kullanılması atıkların
depolanmasının çözümüne katkı sağlayacaktır. Yeni bir malzeme olarak, günümüzde
nanomalzeme, zemin stabilizasyonu gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında artan bir ilgi
görmektedir. Mevcut araştırma, endüstriyel atıklar ve nano-SiO2’nin stabilizatör olarak
kullanıldığı yüksek plastisiteli zeminlerin stabilizasyonu ile ilgilidir. Çalışmanın temel amacı,
zemin stabilizasyonunda yüksek fırın cürufu, uçucu kül ve nano-SiO2 kullanımını
değerlendirmek ve zeminin fiziksel özelliklerini stabilize etmektir. Dört farklı oranda (%10,
%20, %30 ve %40) yüksek fırın cürufu ve uçucu kül eklenerek üç farklı numune hazırlanmıştır.
Ayrıca aynı cüruf ve uçucu kül oranlarına sahip yüksek plastisiteli toprağa küçük miktarlarda
(%1 ve %1,5) nano-SiO2 ayrı ayrı ilave edilmiştir. İlk olarak, malzemeler üzerinde XRF (XIşınları Floresan), XRD (X-Işınları Kırınım), SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ve lazer
kırınım testleri yapılarak deney malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir.
Daha sonra stabilize zeminlerin fiziksel özelliklerindeki değişimi değerlendirmek için
Atterberg limit testleri yapılmıştır. Test sonuçları, hem yüksek fırın cürufu ile nano-SiO2 hem
de uçucu külün nano-SiO2 ile karışımının, stabilize edilmemiş zemine göre fiziksel özelliklerin
stabilize edilmesinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Zemin stabilizasyonu, Yüksek plastisiteli zemin, Nano-SiO2, Yüksek fırın
cürufu, Uçucu kül
ABSTRACT
Today, the amount of industrial waste and the population are increasing in parallel. The disposal
of these wastes is an important environmental problem and the use of the wastes in soil
stabilization will contribute to the solution of the storage of wastes. As a new material,
nowadays, the nanomaterial are growing of interest in civil engineering application such as soil
stabilization. Present investigation deals with the stabilization of high plasticity soil using
industrial wastes and nano-SiO2 as a stabilizer. The main objective of the study is to assess
using blast furnace slag, fly ash and nano-SiO2 in soil stabilization and to stabilize the physical
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properties of soil. Three different samples were prepared by adding four different ratios (10%,
20%, 30%, and 40%) of blast furnace slag and fly ash. Additionally, small amounts (1% and
1.5%) of nano-SiO2 were added to the high plasticity soil with the same slag and fly ash ratios,
separately. Firstly, the physical and chemical properties of all materials were determined by
performing XRF (X-Ray Fluorescence), XRD (X-Ray Diffraction), SEM (Scanning Electron
Microscopy), and laser diffraction tests on test materials. Then, Atterberg limit tests were
performed to evaluate the physical properties change of stabilized soils. The test outcomes
revealed that both the mixture of blast furnace slag with nano-SiO2 and fly ash with nano-SiO2
are effective in stabilizing physical properties according to non-stabilized soil
Keywords: Soil stabilization, High plasticity soil, Nano-SiO2, Blast furnace slag, Fly ash
.
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HSP27 İNHİBİTÖRÜ BRİVUDİNİN BORTEZOMIB İLE KOMBİNASYONU
MULTİPL MYELOMA HÜCRE HATLARININ SİTOTOKSİSİTESİNE
SİNERJİSTİK ETKİ GÖSTERİR
THE COMBINATION OF HSP27 INHIBITOR BRIVUDINE WITH BORTEZOMIB
EXHIBITS SYNERGISTIC EFFECT ON CYTOTOXICITY OF MULTIPLE MYELOMA
CELL LINES.
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül TETİK
Prof. Dr. Kamile ÖZTÜRK
Aksaray Üniversitesi, Fen Edb Fak. Biyoloji Böl. Moleküler Biyoloji ABD
ÖZET
Multiple myeloma (MM) fonksiyonel olmayan monoklonal immunoglobilin üretiminden
sorumlu malign plasma hücrelerinin kemik iliğinde birikmesiyle karakterize edilen hematolojik
bir kanserdir. Isı şok proteinleri (Hsp), malign plasma hücrelerinde aşırı derecede üretilen ve
hücre içerisinde biriken monoklonal proteinin neden olduğu proteotoksik stressle mücadelede
kritik öneme sahiptir. Son yıllarda myeloma hücrelerinde aşırı üretildiği rapor edilen ısı şok
protein ailesinin küçük üyesi olan Hsp27 şaperonun hem MM patogenezinde hem de tedaviye
direnç gelişmesinde rol oynadığı gösterilmiştir. Myeloma tedavisinde özellikle bortezomib gibi
proteasome inhibitörleri ile büyük ilerlemeler kaydedilmesine karşın, MM kinikte halen tam
olarak tedavi edilemeyen bir kanser türüdür. Bu çalışmanın amacı Hsp27 inhibitörü olan
brivudinin bortezomible birlikte myeloma tedavisinde kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Bu amaç için brivudin (BRVD) ve bortezomibin (BZM) tek başına ve kombine olarak U266 ve
RPMI-8226 myeloma hücre hatlarındaki sitotoksisitelerini MTT test kullanarak saptadık.
Brivudine - bortezomib etkileşimini saptamak için değişen ilaç konsantrasyonlarının hücre
canlılığına etkilerini kullanarak kombinasyon indekslerini (CI) hesaplandık.
Sonuçta biz BRVD’in 48 saatte IC50 dozunu U266 hücre hattında 24.39 ± 0.2 mM, RPMI-8226
hücre hattında ise 18,83 ± 0.3 mM olarak bulduk. BZM’nin IC50 değerini 48 saat için U266
hücre hattında 13,75 ± 0.2 nM, RPMI-8226 hücre hattı için ise 11,22 ± 0.1 nM olarak bulduk.
Bortezomib’in IC50 dozu ile biruvidinin 30, 15, 7.5, 3.75 mM dozları kombine edildiğinde,
hem U266 hem de RPMI-8226 hücrelerinde, BZM + 3.75 mM BRVD kombinasyonunun
additif etkiye neden olurken (CI=1), diğer tüm BRVD konsantrasyonlarının doza bağlı olarak
artan sinerjistik etkilere neden olduğunu bulduk (CI< 1).
Bu sonuçlar, brivudin ve bortezomib kombinasyon tedavisinin multiple myeloma hücre
hatlarının sitotoksisitesi üzerine güçlü sinerjistik etkiye neden olduğunu göstermiştir. Bizim
sonuçlarımız HSP27 inhibitörü olan brivudinin myeloma tedavisinde bortezomible birlikte
kullanılabileceğini teklif eder.
Anahtar kelimeler: Hsp27 inhibitörü, brivudine, bortezomib, multiple myeloma
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ABSTRACT
Multiple myeloma is a hematological cancer characterized by the accumulation of malignant
plasma cells responsible for the production of nonfunctional monoclonal immunoglobulin in
the bone marrow. Heat shock proteins are of critical importance in the coping with proteotoxic
stress caused by the monoclonal protein that is overexpressed and accumulated in malignant
plasma cells. Hsp27 chaperone, a small member of the heat shock protein family, which has
been reported to be overproduced in myeloma cells in recent years, has been shown to play a
role in both the pathogenesis of MM and the development of resistance to therapy. Although
great progress has been made in the treatment of myeloma, especially with proteasome
inhibitors such as bortezomib, MM is still a cancer that cannot be fully cured in clinical practice.
The aim of this study is to investigate the usability of brivudine, an Hsp27 inhibitor, in
combination with bortezomib in the treatment of myeloma.
For this purpose, we detected the cytotoxicity of brivudine (BRVD) and bortezomib (BZM)
alone and in combination in U266 and RPMI-8226 myeloma cell lines using MTT assay. To
detect the brivudine-bortezomib interaction, we calculated the combination indices (CI) using
the effects of varying drug concentrations on cell viability.
In the result, we found that the IC50 value of BRVD was 24.39 ± 0.2 mM and 18.83 ± 0.3 mM
for 48 hours in the U266 and RPMI-8226 cell line, respectively. We determined that the IC50
dose of bortezomib was 13.75 ± 0.2 nM in the U266 cell line and 11.22 ± 0.1 nM for the RPMI8226 cell line for 48 h. When the IC50 dose of bortezomib were combined with 30, 15, 7.5,
3.75 mM of biruvidine doses, we found that BZM + 3.75 mM BRVD concentration caused an
additive effect (CI=1), while all other BRVD concentrations showed increasing synergistic
effect in a dose-dependent manner (CI< 1) in both of cells
These results showed that brivudine and bortezomib combination therapy caused a strong
synergistic effect on the cytotoxicity of multiple myeloma cell lines. Our results suggest that
HSP 27 inhibitor brivudine can be used together with bortezomib in the treatment of myeloma.
Keywords: Hsp27 inhibitor, brivudine, bortezomib, multiple myeloma
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FARKLI ŞARTLARDA UYGULANAN ÇÖKELME SERTLEŞMESİNİN BAKIR
ALAŞIMININ SERTLİĞİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PRECIPITATION HARDENING APPLIED AT DIFFERENT
CONDITIONS ON THE HARDNESS OF COPPER ALLOY
Yüksek Lisans Öğrencisi Özgür YÜKSEL
Samsun Üniversitesi
Doç. Dr. İlhan ÇELİK
Samsun Üniversitesi
Talip ÇİTRAK
Sağlam Metal A.Ş
Serdar TOZKOPARAN
Sağlam Metal A.Ş
ÖZET
Sürtünmenin olduğu uygulamalarda kullanılan metallerin düşük aşınma direnci, birçok sıkıntıyı
da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz durumdan farklı yöntemler kullanılarak kurtulmak
mümkündür. Bu sorun aşılırken, malzemeyi kullandığımız uygulama için istenen özelliklerin
kaybolmaması beklenir. Bunun için işlem yöntemlerinin ve parametrelerinin malzemenin
kullanılacağı şartlara uygun bir şekilde seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Metallerde
gözlemlenen mekanik özellikler malzemenin iç yapısının değişmesiyle, iç yapı ise uygulanacak
mekanik veya ısıl işlemler sayesinde değiştirilebilmektedir. Malzemelerin iç yapısının
değiştirilerek mukavemet ve sertlik değerlerinin artırıldığı yöntemlerden biri çökelme
sertleşmesi yöntemidir. Faz diyagramlarında solvüs eğrisi içeren alaşım sistemlerine
uygulanabilen çökelme serleşmesi işlemi, alaşım sisteminde daha az miktarda bulunan ikinci
fazın ana faz içerisinde çökeltilmesinin sağlanması ve bu sayede malzemede dayanım ve sertlik
değerlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Bu çalışmada, Cu-Cr-Zr alaşımına 400 oC’de
ve farklı sürelerde çökelme sertleşmesi işlemleri uygulanmıştır. Çökelme sertleşmesinin ilk
adımı olan çözündürme işlemi, literatürdeki daha önce yapılan çalışmalar ışığında yaklaşık
1010 oC sıcaklıkta ve 45 dakika süre ile gerçekleştirilmiştir. Çözündürme işleminin ardından
numuneler oda sıcaklığındaki su içerisine atılarak aşırı doymuş bakır alaşımları elde edilmiştir.
Çökelme sertleşmesinin son aşaması olan yapay yaşlandırma işlemi ise 400 oC sıcaklıkta ve 2
farklı sürede ( 2 saat ve 4 saat) ısıl işlem fırınında uygulanmıştır. Uygulanan çökelme
sertleşmesi işlemlerinin ardından yapılan sertlik ölçümlerinde, 400 oC sıcaklıkta 4 saat boyunca
yapılan yaşlandırma sonucunda malzemenin sertliğinin yaklaşık %18 oranında arttığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çökelme sertleşmesi, sertlik, bakır alaşımı
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ABSTRACT
The low wear resistance of the metals used in applications where there is friction brings with it
many problems. It is possible to get rid of this negative situation by using different methods.
While this problem is overcome, it is expected that the desired properties for the application we
use the material will not be lost. For this, it is of great importance that the processing methods
and parameters are selected in accordance with the conditions in which the material will be
used. The mechanical properties observed in metals can be changed by changing the internal
structure of the material, and the internal structure can be changed by the mechanical or heat
treatments to be applied. One of the methods in which the strength and hardness values are
increased by changing the internal structure of the materials is the precipitation hardening
method. The precipitation hardening process, which can be applied to alloy systems containing
solvus curves in phase diagrams, is based on the principle that the second phase, which is less
in the alloy system, is precipitated in the main phase, thereby increasing the strength and
hardness values of the material. In this study, precipitation hardening processes were applied to
Cu-Cr-Zr alloy at 400 oC and at different times. The dissolution process was carried out at a
temperature of approximately 1010 oC for 45 minutes in the light of previous studies in the
literature. After dissolving, the samples were thrown into water at room temperature and
supersaturated copper alloys were obtained. Artificial aging was applied in a heat treatment
furnace at 400 oC and in 2 different times (2 and 4 hours). In the hardness measurements made
after the applied precipitation hardening processes, it was determined that the hardness of the
material increased by approximately 18% as a result of aging at 400 oC for 4 hours.
Keywords: Precipitation hardening, hardness, copper alloy
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BARAJ YAPILARINDAKİ YAKLAŞIK MALİYET BELİRSİZLİKLERİNİN YAPAY
ZEKA TEKNİKLERİYELE TAHMİNİ
ESTIMATE OF APPROXIMATE COST UNCERTAINTIES IN DAM STRUCTURES BY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES
Ömer GENÇ
Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Rıfat AKBIYIKLI
Düzce Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Volkan ATEŞ
Tarsus Üniversitesi
ÖZET
Yaşamın döngüsü, taşkın koruma, sanayi ve enerji üretimi için büyük ölçüde suya ihtiyaç
duyulmaktadır. Suyun kurak mevsimlerde sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için yapılan
en önemli yapılardan biri barajlardır. Bir baraj yapısının inşaatı için yaklaşık olarak 30 farklı iş
kalemi bulunmaktadır. Projenin tipi, kullanılan dolgu malzemelerin miktarı, türü gibi
değişkenlerden dolayı planlama ve uygulama sırasında çok fazla sayıda belirsizlik
oluşmaktadır. Bu belirsizliklerden dolayı yaklaşık maliyetin hesaplanma süresi uzun bir vakit
gerektirmektedir. Yaklaşık maliyetteki belirsizlikler, işe teklif veren istekliler için de
dezavantaj oluşturmakta, işi alan yüklenici firmalar verebilecekleri hatalı fiyat tekliflerinden
dolayı zarara uğrayabilmekte ve işler yarıda kalabilmektedir. Yaklaşık maliyetin kısa sürede
tahmini için yapay zeka ve matematiksel modeller ile yüksek doğruluk ile hesaplanabileceği
yapılan literatür incelemesiyle görülmüştür. Bu çalışma kapsamında 2011 ve 2020 arasında,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında ihalesi yapılmış ve sonuç ilanı açıklanmış
olan 115 adet baraj ve gölet projesi incelenmiş ve yaklaşık maliyet için önemli olan iş kalemleri
tespit edilmiştir. Tüm projelerde yaklaşık maliyetleri birbirleri ile ilişkilendirmek için 2020 yılı
aralık ayına göre fiyatlar güncellenmiştir. Bu faktörler kullanılarak farklı yaklaşım modelleri
oluşturulmuş ve oluşturulan yaklaşımlar regresyon modelleri ile test edilmiştir. Oluşturulan
regresyon modellerindeki ağırlık oranları gri kurt algoritması ile hesaplanmıştır. Bu çalışma
sonucunda; Kamu İhale Kanunu aracılığı ile baraj yapılarında ihale öncesi az verinin bulunduğu
ve hızlı bir şekilde yaklaşık maliyetin tespit edilmesi gerektiği durumlarda matematiksel
modeller ile yüksek doğruluk oranlarında tespit edilebileceği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Baraj Yapıları, Yaklaşık Maliyet, Gri Kurt Algoritması
ABSTRACT
A great deal of water is needed for the life cycle, flood protection, industrial production and
power generation. One of the most important structures built to sustainably use water in dry
seasons is dams. There are approximately 30 different work items for the construction of a dam
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structure. Due to variables such as the type of project, the amount and type of filling materials
used, a large number of uncertainties occur during planning and implementation. Due to these
uncertainties, the calculation time of the approximate cost requires a long study. Uncertainties
in the approximate cost also create a disadvantage for bidders who bid for a job, contractor
companies that receive the job may suffer losses due to incorrect price offers that they may
give, and jobs may be interrupted. It has been seen by examining the literature that the
approximate cost can be calculated with high accuracy with artificial intelligence and
mathematical models to estimate it in a short time. In this study, 115 dam projects that were
between 2011 and 2020 within the scope of the Public Procurement Law No. 4734 in Turkey
were work items that are important for the approximate cost have been determined. Prices have
been updated compared to December 2020 to correlate the approximate costs of all projects
with each other. Using these factors, different approach models were created and the approaches
created were tested with regression models. The weight ratios of the regression models were
calculated using the gray wolf algorithm. As a result of this study; It was found that there is
little data in dam structures before the tender through the Public Procurement Law and that it
can be determined at high accuracy rates with mathematical models in cases where it is
necessary to determine the approximate cost quickly.
Keywords: Dam Structures, Approximate Cost, Gray Wolf Algorithm
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24 SAATLİK YAĞIŞ ŞİDDETLERİNİN MUTLAK HOMOJENLK TESTLERİ
KULLANILARAK İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF 24-HOUR RAINFALL INTESITY SERIES BY ABSOULKTE
HOMOGENEITY TESTS
Öğr. Gör. Dr. Utku ZEYBEKOĞLU
Sinop Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı ÜLKE KESKİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Homojen hidro-meterolojik gözlem serileri, değişimlerin meteorolojik doğal sebeplerden
kaynaklanan seriler olarak bilinmektedir. İklim ve hidro-meteorolojik çalışmalar için uzun
süreli, kesintisiz ve homojen gözlem serilerinin bulunması önemlidir. Bu çalışmada,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 103 istasyondan 30 ile 78 yıl arasında değişen
periyotlar için 24 saat süreli yıllık maksimum yağış şiddeti değerlerinin homojenlik kontrolü
yapılmıştır. Mutlak homojenlik testleri olarak bilinen Standart Normal Homojenlik Testi
(SNHT), Buishand Aralık Testi (BRT), Pettitt Testi (PT) ve Von Neumann Oran Testi (VNRT)
%95 güven aralığında uygulanmıştır. Analizler sonucunda 103 istasyonun 88’i kullanılabilir
olarak sınıflandırılmıştır. Kalan 15 istasyonun 10’u sorunlu, diğer 5 istasyon ise şüpheli olarak
sınıflandırılmıştır. 15 istasyonun Sorunlu/Şüpheli olarak sınıflandırılması gelecek çalışmalara
ilham kaynağı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Homojenlik Analizi, Yağış Şiddeti, Türkiye
ABSTRACT
Homogeneous hydro-meteorological observation series are known as the series o changes
resulting from meteorological natural cases. It is important tı have long-term, continuous and
homogeneous observation series for climate and hydro-meteorological studies. In this paper,
homogeneity checking the 24 hours duration annual maximum rainfall intensity series for
periods ranging from 30 to 78 years were obtained from 103 stations operated by the Turkish
State Meteorological Service. Absolute homogeneity tests namely Standard Normal
Homogeneity Test (SNHT), Buishand Range Test (BRT), Pettitt Test (PT), and Von Neumann
Ratio Test (VNRT) were applied at a confidence level of 95% . As a result of paper 88 of 103
stations called useful. 10 of the remaining 15 classified doubtful and 5 classifed suspected.
Classification of 15 stations doubtful/suspect inspired future studies.
Keywords: Homogeneity Analysis, Rainfall İntensity, Turkey
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BULANIK C ORTALAMALAR YÖNTEMİYLE FARKLI KÜME SAYILARI
İÇİN TÜRKİYE YAĞIŞ ŞİDDETİ KÜMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RAINFALL INTENSITY CLUSTERS IN TURKEY FOR DIFFERENT
CLUSTERS NUMBERS WITH FUZZY C MEANS METHOD
Öğr. Gör. Dr. Utku ZEYBEKOĞLU
Sinop Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı ÜLKE KESKİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
İklim parametrelerinden olan yağış şiddet önemli bir iklim bileşenidir. Benzer iklim
bölgelerinin çeşitli metodolojilerle tanımlandığı Türkiye’de farklı iklim türleri bir arada
bulunmaktadır. Bu çalışmada yağış şiddetlerini coğrafi dağılımını belirlemek amacıyla Bulanık
C Ortalamalar algoritması uygulanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 95
istasyondan 30 ile 78 yıl arasında değişen periyotlar için yağış şiddeti serileri ile enlem, boylam
ve yükselti değerleri kümeleme analizinde kullanılmıştır. Türkiye coğrafyası için yağış şiddeti
kümeleri; küme sayısı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 için belirlenip, haritalar hazırlanmıştır. Ayrıca
kümeleme analizi sonucu oluşan kümeler incelenmiştir. Coğrafi ve meteorolojik olarak en
uygun küme önerilerek, kümeye ait özellikler açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Yağış Şiddeti, Türkiye
ABSTRACT
Rainfall intensity which is one of the climate parameters, is an important climate component.
Several types of climate coexist in Turkey where climate zones are defined in various
methodologies. In this study, Fuzzy C Means (FCM) algorithm was applied to define to spatial
distribution of rainfall intensities. The rainfall intensity series and longitude, latitude and
altitude values obtained from 95 stations with record length range from 30 to 78 years operated
by the Turkish State Meteorological Service (TSMS) in Turkey were considered for clustering
analysis. For the geography of Turkey rainfall intensity cluster determined for the number of
clusters 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And then maps were prepared. In addition all clusters were
evaluated. Geographically and meteorologically the most suitable cluster was suggested and
characteristics of the cluster were explained.
Keywords: Clustering Analysis, Rainfall Intensity, Turkey
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YUKARI MURAT HAVZASINDA YAĞIŞ ESNEKLİĞİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF PRECIPITATION ELASTICITY IN UPPER MURAT RIVER
BASIN
Doktora Öğrencisi Mehmet PALA
Prof. Dr. M. İshak YÜCE
Gaziantep Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışma Yukarı Murat Nehri Havzasında akarsu-yağış ilişkisini araştırmak amacıyla
yapılmıştır. Çalışma alanını oluşturan Murat Nehri Havzası, Doğu Anadolu'da Yukarı Fırat
içinde Tunceli, Muş bölgeleri ve Yukarı Murat bölgesini içine almakta, Fırat Nehri'nin yukarı
havzasının güney kolunu oluşturmaktadır, Orta Fırat bölümüne denk gelmektedir. Havzada
kotu daha yüksek olan alt havzaların debileri daha yüksektir. Akarsu akışı, yağış ve sıcaklık
değişikliklerine karşı duyarlıdır. Sıcaklıktaki değişimin etkisi nedeniyle, yağıştaki değişim hızı,
akıştaki değişim hızından farklıdır. Bu kapsamda alt havzaların ve tüm havzanın yağış
esneklikleri belirlenmiştir. Murat Nehri'nin debisi son kırk yılda insan kullanımının artması,
yağışların azalması ve sıcaklıkların artması gibi nedenlerle azalmıştır. Farklı yağış ve sıcaklık
değerlerine karşı akarsu akışının farklı farklı tepkileri vardır. Yağıştaki değişim miktarları ile
akıştaki değişim miktarları arasındaki fark, yağıştaki değişim miktarları ile karşılaştırılmıştır.
Esneklik değeri 1.0 ise, yağıştaki %0.5'lik bir değişikliğin akarsu akışında %1'lik bir değişikliğe
neden olduğu anlamına gelir. Bu çalışmada son 40 yıl için, yağış esnekliğinin akarsu akışına
esneklik oranı 0.66 olarak belirlenmiştir. Bu indeks, yağış ve akarsu akışı arasındaki ilişki için
genel bir bakış sağlayabilir. Ancak esneklik tek başına akış-yağış-sıcaklık arasındaki karmaşık
doğrusal olmayan ilişkileri yansıtamaz. Bununla beraber akış hızındaki düşüş, yağış hızındaki
düşüşten daha fazladır. Bunun nedeni aynı dönemde sıcaklıkların da artması olabilir. Havzanın
tamamında ve alt havzalarda, yağış değişimlerine akarsu akımlarının tepkileri değişiklik
göstermektedir. Bunda rakım, arazinin eğimi ve alt havzalardaki toprak tipi etkili olabilir.
Ayrıca iklim değişikliğinin yağış-akış ilişkisi üzerindeki etkisi alt havzalarda ve tüm havzada
farklı olabilir. Bu bölgedeki su temini projeleri planlayıcıları ve su yapıları tasarımcıları, yağış,
akış ve sıcaklık değişimlerindeki farklılıkları dikkate almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yağış Esnekliği, Yağış-Akış İlişkisi, Yukarı Murat Nehri Havzası
ABSTRACT
This study was conducted to investigate streamflow-precipitation relationship in Upper Murat
River Basin. Murat River Basin, which constitutes the study area, covers Tunceli, Muş regions
and Upper Murat region within the Upper Euphrates of the Eastern Anatolia, forms the southern
branch of the upper basin of the Euphrates River and corresponds to the Middle Euphrates
section. In the basin, the flow rates of subbasins with higher elevations are higher. The
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streamflow has sensitivity to precipitation and temperature changes. Due to the effect of change
in temperature, the rate of change in precipitation differs from the rate of change in flow. In this
context, precipitation elasticities of the subbasins were determined. The flow of Murat River
decreased in the last forty years due to reasons such as increasing human use, decreasing
precipitation and increasing temperature. There are different responses of streamflow to the
different sizes of precipitation and temperature. The difference between change amounts in
rainfall and the change amounts in flow were compared with the change amounts in rainfall. If
the elasticity value is 1.0, it means that a 0.5% change in precipitation causes a 1% change in
streamflow. Last 40 years, the flexibility rate for precipitation elasticity to streamflow was 0.66.
This index can give an overview for the relationship between precipitation and streamflow. But,
elasticity can not reflect the complex non-linear relations of streamflow-precipitationtemperature. However, the decrease in the flow rate is more than the decrease in the
precipitation rate. This may be due to the increase in temperatures in the same period. In entire
basin and sub-basins, the responses of streamflows to changes in precipitation varies. Altitude,
the slope of the terrain and soil type in sub-basins can be effective in this. Besides the effect of
climate change on precipitation-flow relationship may be different in sub-basins and entire
basin. Water supply projects planners and water structures designers in this region should
consider the differences in changes of precipitation, flow and temperature.
Keywords: Precipitation Elasticity, Rainfall-Runoff Relationship, Upper Murat River Basin
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TÜRKİYE’DEKİ SERACILIK SEKTÖRÜNÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
GENERAL ASSESSMENT OF THE GREENHOUSE SECTOR IN TURKEY
Prof. Dr. İhsan KORKUT
Doktora Öğrencisi Mustafa ARIK
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği, 2025 yılına gelindiğinde nüfusun 8 milyara, 2050
yılında ise 9.15 milyara ulaşacağı bilinmektedir. Öngörülen nüfus artışına paralel olarak, gıda
gereksinimin de 2025 yılın varıldığında %60 artış göstereceği düşünülmektedir. Nüfusun
artışına paralel olarak, ekolojik canlılığın devamlılığının sağlanabilmesi için gerek duyulan gıda
gereksinimin sürdürülebilir olarak karşılanması yani sonuç olarak tarımsal ürün üretiminin de
artırılması gerektiği öngörülmektedir. Mevcut gıda gereksinimini karşılamak amacı ile, dört
mevsim üretim yapmaya olanak sağlayan, az alanda en yüksek verimlilik ile kaliteli ürün
üretmeye olanak sunan seracılık sektörüne olan gereksinim hızla artmaktadır. Bu çalışmada, ilk
adımda birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayarak küçük alanların en etkin şekilde
değerlendirilmesine olanak sunan seracılık sektörü, gelişimi ve modern seralar hakkında kısa
bilgiler sunulmuştur. Modern sera uygulamaları konusunda yapılan çalışmalara kısaca
değinilmiştir. İkinci adımda, Türkiye’nin seracılık sektörü toplam potansiyeli ve modern sera
potansiyeli güncel verilerle özetlenmiştir. Bu kapsamda TUIK ve Tarım ve Orman bakanlığı
raporları çerçevesinde Türkiye’nin yıl bazında toplam örtülü alan (sera) artışı, bölge ve şehir
bazında seracılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler ve seralarda yetiştirilen ürünlerin
dağılımı hakkında bilgi özetlenmiştir. Son olarak, jeotermal ısıtmalı seraların avantajları,
ülkemizin jeotermal potansiyeli ve mevcut potansiyelin seralarda kullanımı üzerine
değerlendirme yapılmıştır.Türkiye, sera yetiştiriciliğinde Dünyada ilk dört ülke arasında,
Avrupa ise ikinci sırada (İspanya’nın ardından) yer almaktadır. Türkiye’nin sera işletmeciliği
konusunda Avrupa ülkelerine kıyasla en önemli avantajı iklim şartlarının ürün üretimi için
elverişli olması ve işçilik masrafının çok daha uygun olmasıdır. Türkiye’de seracılık
işletmelerinde çalışan bir işçinin saatlik ücreti, İspanya’dakinin sadece 1/3’ü kadardır. Ayrıca
Türkiye, jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke konumundadır. Ülkemiz jeotermal
enerji kaynakları potansiyeli açısından Avrupa'da birinci, Dünyada yedinci sırada yer
almaktadır. Jeotermal kaynakların, çevreye zarar vermeden sera ısıtmasında kullanılması
takdirinde sebze ihracatında İspanya’nın bile önüne geçilebileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sera sektörü, modern seralar, istatistik veri analizi
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ABSTRACT
It is known that the world population is increasing rapidly and it will reach 8 billion in 2025
and 9.15 billion in 2050. Parallel to the projected population growth, it is thought that the food
requirement will increase by 60% by 2025. Parallel to the increase in the population, it is
foreseen that the food requirement required to ensure the continuity of ecological vitality should
be met sustainably, that is, the production of agricultural products should be increased as a
result. In order to meet the current food requirement, the need for the greenhouse sector, which
allows production in four seasons, and allows to produce of quality products with the highest
efficiency in a small area, is increasing rapidly.In this study, brief information is presented
about the greenhouse sector, its development, and modern greenhouses, which provide the
highest efficiency from the unit area in the first step and enable the most effective use of small
areas. Studies on modern greenhouse applications are briefly mentioned. In the second step,
Turkey's greenhouse sector total potential and modern greenhouse potential are summarized
with current data. In this context, within the framework of TUIK and the Ministry of Agriculture
and Forestry reports, information on the annual increase in Turkey's total covered area
(greenhouse), the regions where greenhouse activities are concentrated on a regional and city
basis, and the distribution of products grown in greenhouses are summarized. Finally, the
advantages of geothermal heated greenhouses, the geothermal potential of our country, and the
use of the existing potential in greenhouses were evaluated.Turkey is among the first four
countries in the world in greenhouse cultivation, while Europe is in second place (after Spain).
The most important advantage of Turkey in greenhouse management compared to European
countries is that the climatic conditions are suitable for product production and the labor cost is
much more affordable. The hourly wage of a worker working in greenhouse enterprises in
Turkey is only 1/3 of that in Spain. In addition, Turkey is a country rich in geothermal resources.
Our country ranks first in Europe and seventh in the world in terms of geothermal energy
resources potential. It is foreseen that even Spain can be prevented in vegetable export if
geothermal resources are used for greenhouse heating without harming the environment.
Keywords: Greenhouse industry, modern greenhouses, statistical data analysis
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ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞTE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PRODUCT LIFE CYCLE MANAGEMENT IN TRANSITION TO INDUSTRY 4.0
Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN
Doktora Öğrencisi Gizem BABAYİĞİT
Lisans Öğrencisi Ayşe Müge SAPTIR
Lisans Öğrencisi Büşracan AKKUŞ
Lisans Öğrencisi Songül GENÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Müşteri istek ve beklentilerin değişmesiyle üretilen ürünlerde ve hizmette karmaşıklığın
çoğalması disiplinler arası çalışma ihtiyacının oluşmasına sebep olmuştur. Bu sayede ortak bir
noktada internet aracılığıyla iletişimin ve etkileşimin gerçekleştiği Endüstri 4.0 devrimi ortaya
çıkmıştır. Geleceğin ürün teknolojisi olan Endüstri 4.0 hayatımızda oldukça önemli bir yer
edinmektedir.Bir işin tasarım aşamasından sistemden çıkışına kadar olan süreci ürün yaşam
döngüleri ile kontrol altına alabilmek mümkündür. Fazla enerjiden, malzemeden, işçilikten ve
zamandan kaçınabilmek için faydalı bir yaklaşım oluşturmak adına ürün yaşam döngüsüne
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu da PLM uygulamaları ile sağlayabilmekteyiz.Günümüzde
karmaşık yapılar haline gelen sistemlerle sistem mühendisliği ilgilenmektedir. Bu çalışmada,
sistem mühendisliği yaklaşımı, fonksiyonel blok akış diyagramlarının (FFBD) bir türü olan
SSADM (Yapılandırılmış Sistem Analiz ve Tasarım Metodu), simülasyon metotları
kullanılarak sistem analizi yapmak ve sistemdeki bileşenleri oluşturan teknolojinin olgunluk
seviyesinin (TRL) belirlenmesi hedeflenir.Teknoloji ve entegrasyon yetenekleri, yetenekler
fonksiyoları, fonksiyonlar ise sistemleri oluşturur. Sistemin en temel bileşeni olan teknolojinin
seviyesinin ölçülmesi, işin gelişmeye ne kadar hazılıklı olduğu bilgisini verir. Teknoloji
seviyesini ölçmede en iyi araçlardan biri olan TRL, 9 seviyeden oluşmaktadır. Bir seviye geçerli
olgunlukta olmadan öteki seviyeye geçilmesi mümkün değildir. Seviyelerin değerlendirilmesi,
firmaya standart sorular yönlendirilmesi ile sağlanır. Teknolojiye hazırlığın değerlendirilmesi
sağlanırken, yaşam döngüsü geliştirme aşamaları boyunca teknolojiye rehberlik edilir. Ölçüm
sonrası TRL analizi yapıldığında, edindiğimiz bilgiler referans alınarak karar değişkenleri
belirlenir. Gerekli durumlarda iyileştirme ve çözüm önerileri yapmak amaçlanır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, Teknoloji Olgunluk
Seviyesi, Sistem Mühendisliği
ABSTRACT
The increase in complexity in the products and services produced with the change in customer
demands and expectations has led to the need for interdisciplinary work. In this way, the
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Industry 4.0 revolution, where communication and interaction takes place via the internet at a
common point, has emerged. Industry 4.0, the product technology of the future, takes a very
important place in our lives.It is possible to control the process from the design stage of a job
to its exit from the system with product life cycles. The product life cycle is needed to create a
beneficial approach to avoid excess energy, materials, labor and time. We can provide this with
PLM applications.Today, systems engineering deals with systems that have become complex
structures. In this study, it is aimed to perform system analysis using systems engineering
approach, SSADM (Structured System Analysis and Design Method), a type of functional flow
block diagrams (FFBD), simulation methods and to determine the technology readiness level
(TRL) that makes up the components in the system.Technology and integration capabilities
make up functions, and functions make up systems. Measuring the level of technology, which
is the most basic component of the system, gives information about how prepared the business
is for improvement. TRL, one of the best tools to measure the level of technology, consists of
9 levels. It is not possible to pass to the next level without valid readiness from one level.
Evaluation of the levels is provided by directing standard questions to the company. Technology
readiness is assessed while guiding technology through lifecycle development stages. When the
TRL analysis is performed after the measurement, the decision variables are determined based
on the information we have obtained. It is aimed to make improvement and solution suggestions
when necessary.
Keywords: Industry 4.0, Product Lifecycle Management, Technology Readiness Level,
Systems Engineering
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MOBİLYA TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR
SUSTAINABLE APPROACHES TO FURNITURE DESIGN
Dr. Öğr. Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü,
Öğretim Görevlisi Sevcan EKMEKÇİOĞLU
Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü,
Endüstriyel Tasarımcı Çağatay HAŞHAŞ
Doğanlar Mobilya Grubu Tasarım Merkezi,
ÖZET
Sürdürülebilirlik, kaynakların uygun kullanılması ve bugünün yanında gelecek nesillerin de
ihtiyaçlarının karşılamanın hedeflenmesidir. Ekolojik sistemlerle bir denge içerisinde gelecek
nesillere de bir zarar vermeden kullanılmasıdır. Sürdürülebilirlik gezegenimizdeki hayattan
oluşan bütünleşmiş doğal sistemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgilidir. Shearman
(1990), zaman içinde süreklilik arz eden bir süreklilik kavramı olarak sürdürülebilirliğin
savunucusuydu. Sürdürülebilirlik, özgün, esnek ve saygı çerçevesinde kültürel, sosyal, ekolojik
ve de yerel koşullara bir aksiyon almayı ifade etmektedir.Sürdürülebilirlik, aslında,
performansında, etiği nihai vazgeçilmez olarak yerleştiren bir dizi norm tarafından kodlanan
bazı fonksiyonel özellikler barındırmaktadır. Kentleşmenin de etkisiyle oluşan iklim değişikliği
kentlerin ve bireylerin üretim ve tüketimlerinde yeni durumlar ortaya çıkarmak ve oluşan
zararlarla
baş
etmede
kapasitesini
yükselten
bir
kaynak
olarak
görülebilmektedir.Sürdürülebilirlik araştırmaların ve tanımların eşliğinde üç boyut üzerinden
incelenmektedir.Bunlar ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirliği
başarmak için bu üç ölçü üzerinde çalışmak gerekmektedir. Bu üç farklı boyut parçalar
içerisinde birbirleriyle de ilişkilidir. Çevresel sürdürülebilirlik, bugünün ve gelecek nesillerin
kaynak ve hizmet ihtiyaçlarını, bunları sağlayan ekosistemin sağlığından taviz vermeden
sağlanmasıdır. Ekonomik sürdürülebilirlik, sermayenin korunması ya da sağlam tutulması yani
bozulmaması anlamına gelmektedir. Toplumun sürdürülebilirliği, toplumun kendi kendini
sürdürebilme yeteneğiyle ilgilidir.Çalışma kapsamında sürdürülebilirlik kavramı belirtilen üç
boyut olan çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde mobilya tasarımı
üzerinden ele alınacak ve mobilya sektörü özelinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik
uygulamaları irdelenecektir. Bu kapsamda literatür araştırması yapılarak sektörde
gerçekleştirilen uygulamalar incelenecektir. Sonuçların belirtilen üç boyutun hangi aşamalarını
kapsadığı araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Mobilya Tasarımı, Endüstriyel Tasarım
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ABSTRACT
Sustainability is the appropriate use of resources and aiming to meet the needs of future
generations as well as today. It is to be used without harming future generations in a balance
with ecological systems. Sustainability is about the development and improvement of integrated
natural systems made up of life on our planet. Shearman (1990) was an advocate of
sustainability as a concept of continuity over time. Sustainability refers to acting on cultural,
social, ecological, 4and local conditions within the framework of originality, flexibility and
respect.Sustainability, in fact, contains some functional features encoded by a set of norms that
place ethics as the ultimate indispensable in its performance. Climate change, which is also
caused by urbanization, can be seen as a resource that increases the capacity of cities and
individuals to create new situations in their production and consumption and to cope with the
damages.Sustainability is examined in three dimensions, accompanied by research and
definitions. These are ecological, economic, and social sustainability. To achieve sustainability,
it is necessary to work on these three dimensions. These three different dimensions are also
related to each other within the parts. Environmental sustainability is meeting the resource and
service needs of present and future generations without compromising the health of the
ecosystem that provides them. Economic sustainability means protecting capital or keeping it
intact, that is, not deteriorating. Sustainability of society is about society's ability to sustain
itself.Within the scope of the study, the concept of sustainability will be discussed through
furniture design within the framework of environmental, economic, and social sustainability,
which are three dimensions, and sustainability and sustainability practices in this sector will be
examined. In this context, a literature review will be made, and the applications carried out in
the sector will be examined. It will be researched which phases of the three dimensions are
covered by the results.
Keywords: Sustainability, Furniture Design, Industrial Design
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ALGILANAN ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE
ETKİSİ: SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
THE EFFECT OF PERCEIVED COLLEAGUE SUPPORT ON JOB SATISFACTION: A
STUDY IN THE CIVIL AVIATION INDUSTRY
Öğr.Gör.Dr. Hakan GÖKGÖZ
Kırklareli Üniversitesi
ÖZET
Çalışma arkadaşı desteği kavramı, işgörenin aynı birimde birlikte çalıştığı veya benzer
pozisyonlarda ya da düzeylerde görev yapan ve işin içeriği bakımından aynı veya benzer işlere
sahip çalışma arkadaşlarından gelen desteği ifade etmektedir. Bu destek, bireylerin birbirleriyle
olan ilişkileri ile ortaya çıkan iyi niyet ve yardım etme duygusu ile açıklanmaktadır. Bir kurum
içerisindeki işgörenlerin, çalışma arkadaşları ile yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve iş
birliğine yönelik eylemleri ve birbirlerine olan destekleri, insanların sosyal bir varlık
olmalarının sonucudur. Bir işgörenin, çalışma arkadaşından destek görmesi, kurumdaki veya
işiyle ilgili zorluklarla mücadele edebilmesini kolaylaştırmaktadır. İş tatmini kavramı ise,
işgörenin yaptığı işten ve yapılan işin sonucu elde ettiklerinden memnun olma durumu olarak
belirtilmektedir. Bu bağlamda işgörenin, işi ile ilgili olumlu duygular beslemesi, işini,
mesleğini, çalıştığı kurumu veya çalışma arkadaşları sevmesi sonucu doyuma ulaşması, işinden
haz alması, mutlu olması veya memnuniyet duyması da bu kapsamda ifade edilmektedir. Bu
araştırmanın amacı, havaalanı çalışanlarının algıladıkları çalışma arkadaşı desteğinin, iş tatmini
üzerinde etkisi olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın bağımsız değişkenini algılanan
çalışma arkadaşı desteği, bağımlı değişkenini ise iş tatmini oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamında havaalanında görev yapmakta olan çalışanlara 2022 yılı nisan ayında anket
uygulanmış ve geri dönüş sağlanan 143 anket, SPSS ve LISREL programları yardımıyla analiz
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre algılanan çalışma arkadaşı desteği ölçeğinin 0,885 ve iş
tatmini ölçeğinin 0,817 değerinde güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. Araştırmanın ölçüm
modeli sonuçlarına göre tüm yol katsayılarının 0,50 değerinin üzerinde ve tüm t-değerlerinin
2,576 değerinden büyük olduğu belirlenmiştir. Yapısal eşitlik modellemesine göre ise çalışma
arkadaşı desteği değişkeni ile iş tatmini değişkeni arasındaki yol katsayısı 0,31 olarak
görülmektedir. Elde edilen ki-kare değeri 235,53, serbestlik derecesi 146 ve RMSEA değeri
0,066 olarak bulunmuştur. Yapısal eşitlik sonucuna göre çalışma arkadaşı desteği ile iş tatmini
arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Çalışma arkadaşı desteği algısındaki
bir puanlık artış, iş tatmini değişkeninde 0,31 puanlık artışa neden olmaktadır. Sonuç olarak,
araştırmaya dahil olan havaalanı çalışanlarının, bulundukları kurumda çalışma arkadaşları
tarafından desteklendiklerini hissettikleri ve algıladıkları bu desteğin de iş tatminlerinde olumlu
yönde artışa yol açtığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan Çalışma Arkadaşı Desteği, İş Tatmini, Sivil Havacılık.
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ABSTRACT
The concept of colleague support refers to the support received from colleagues who work
together in the same unit or who work in similar positions or levels and who have the same or
similar jobs in terms of the content of the job. This support is explained by the sense of goodwill
and helping that emerges with the relationships of individuals with each other. The actions of
the employees in an institution towards helping, solidarity, sharing and cooperation with their
colleagues and their support for each other are the result of people are social beings. The support
of an employee from a colleague makes it easier for the employee to cope with difficulties in
the institution or related to the work. On the other hand, the concept of job satisfaction is defined
as the state of being satisfied with the work done and the result of the work done by the
employee. In this context, it is also expressed in this context that the employee is satisfied with
the job, having positive feelings about the job, loving the job, the institution that the employee
works for or the colleagues, getting pleasure from the job, being happy or being satisfied. The
aim of this research is to determine whether the perceived colleague support of airport
employees has an effect on job satisfaction. The independent variable of the research is
perceived colleague support, and the dependent variable is job satisfaction. Within the scope of
the research, a questionnaire was applied to the employees working at the airport in April 2022
and the 143 questionnaires that were returned were analyzed with the help of SPSS and LISREL
programs. According to the results of the analysis, it was seen that the perceived colleague
support scale had a reliability of 0.885 and the scale of job satisfaction had a reliability of 0.817.
According to the measurement model results of the research, it was determined that all path
coefficients were above 0.50 and all t-values were greater than 2.576. According to the
structural equation modeling, the path coefficient between the colleague support variable and
the job satisfaction variable is 0.31. The obtained chi-square value is 235.53, the degree of
freedom is 146, and the RMSEA value is 0.066. According to the structural equation result,
there is a positive and significant relationship between colleague support and job satisfaction.
A one-point increase in the perception of colleague support causes an increase of 0.31 points in
the job satisfaction variable. As a result, it can be said that the airport employees included in
the research feel that they are supported by their colleagues in the institution they are in, and
the support which they perceived, leads to a positive increase in their job satisfaction.
Keywords: Perceived Colleague Support, Job Satisfaction, Civil Aviation
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BETONARME KALIP İŞLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARINDA
KULLANILAN KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF THE FORM AND SCAFFOLDING SYSTEMS USED ON
OCCUPATIONAL ACCIDENTS OCCURING IN REINFORCED CONCRETE
FORMWORKS
Doç. Dr. Ömer ASAL
Yüksek Lisans Öğrencisi Ceyhun TEMEL
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Yapı sektörü, yalnızca ülkemizde olmayıp tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde
lokomotif sektör olarak görülmekledir. Teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte yapı
endüstrisinde yapım yöntem ve tekniklerinde değişmeler olmuş, inşaat işlerinin daha güvenli
bir şekilde yürütülebilmesi için yeni çözümler sunulmuştur. Ancak bu gelişim ve değişimlere
rağmen yapı sektörü, dünyada ve ülkemizde kaza/ölüm oranı bakımından en riskli sektör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde çeşitli kurum, kuruluş ve platformlarca
yürütülen proje ve çalışmalara ilave olarak inşaat işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını en
aza indirmek üzere katkı sağlanmak amaçlanmıştır.Bu doğrultuda literatürde özellikle kalıp
çökmesi şeklinde gerçekleşen kazaların sebeplerine ilişkin çalışmalar ayrı olarak irdelenecek
olup konvansiyonel (geleneksel) kalıp sistemleri ile endüstriyel kalıp sistemleri arasındaki
yapısal ve uygulamadaki farklılıklar üzerinde durularak kalıp seçiminin önemi üzerinde
durulacaktır.Bununla birlikte geleneksel ve endüstriyel betonarme kalıp yapım süreçleri ile
ilgili olarak karşılaştırmalı İş Tehlike Analizi yapılarak sistemlerin uygulamadaki tekrarlı
işlemlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini ne derecede arttırdığı araştırılarak iş sağlığı ve
güvenliği yönetim sistemlerinde bahsi geçen kontrol hiyerarşisine göre daha az riskli olanı
tercih etme yahut risk ile kaynağında mücadele etme yöntemlerinden bahsedilecektir.Bunun
yanı sıra doğası gereği inşaat işlerinde en riskli olan çalışmalar olan kalıp çalışmalarında
meydana gelen kazalar irdelenecek, kullanılan betonarme kalıp sistemlerinin iş kazaları ile
bağlantısı araştırılacak, kullanılan kalıp ve iskele sistemleri hakkında kullanıcılara ilgili
standartlarda, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde ve literatürde yer alan çalışmalar analiz
edilerek önerilerde bulunacak ve ülke mevzuatımızda geliştirilmesi gereken hususlar
belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme Kalıp Sistemleri, İş kazaları, İş Tehlike Analizi
ABSTRACT
The building sector is seen as the locomotive sector not only in our country but all over the
world, especially in developing countries. Along with the developments in technology,
construction methods and techniques have changed in the building industry, and new solutions
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have been offered to carry out construction works more safely. However, despite these
developments and changes, the building sector appears to be the most risky sector in the world
and in our country in terms of accident / death rate. In this study, in addition to the projects and
works carried out by various institutions, organizations and platforms in our country, it is aimed
to contribute to the minimization of occupational accidents in construction workplaces.In this
direction, studies on the causes of accidents, especially in the formwork collapse, will be
examined separately, and the importance of formwork selection will be emphasized by
emphasizing the structural and practical differences between conventional (traditional)
formwork systems and industrial formwork systems.In addition, by making a comparative Jop
Hazard Analysis regarding the traditional and industrial formwork making processes, it will be
investigated to what extent the repetitive operations of the systems in practice increase the
occupational health and safety risks. And to be mentioned that by choosing the less risky one
or struggling with risk at the source methods specified in the control hierarchy in occupational
health and safety management systems.And also, accidents that occur in formwork works,
which are the most risky works in construction works, will be examined and reinforced concrete
used. The connection of formwork systems with occupational accidents will be investigated,
the users will make suggestions about the formwork and scaffold systems used by analyzing
the relevant standards, national and international regulations and literature, and the issues that
need to be improved in our country legislation will be determined.
Keywords: Formwork Systems, Occupational Accidents, Job Hazard Analysis
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SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETONDA DOĞAL PUZOLAN OLARAK ZEOLİT
KULLANIMI
UTILISATION OF ZEOLITE AS NATURAL POZZOLAN IN ROLLER COMPACTED
CONCRETE
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa DEFİŞET
Doktora Öğrencisi Sümeyra GERGİNCİ
Doç. Dr. Zeynep ALGIN
Harran Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde beton üretiminde alternatif kaynakların kullanılması ekonomik ve çevresel
boyutlarda önemli katkılar sağlamaktadır. Puzolanlar, beton yapıların üretim maliyetlerini ve
çevre kirliliğini azaltan, aktif silika içeren doğal veya yapay malzemelerdir. Zeolit bir doğal
puzolan olarak kristal bir yapıda olup iyon değiştirme ve adsorpsiyon özellikleri yüksektir.
İçeriğindeki büyük miktarda reaktif silika ve alüminyum oksit, portlandit ile kimyasal
reaksiyona girerek çimento hamurunun mikro yapısını iyileştiren ikincil kalsiyum silikat
hidratları oluştururlar. Bu çalışmada, belirli oranlarda zeolitin çimento yerine kullanımının
silindirle sıkıştırılmış betonun (SSB) özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda,
SSB karışımlarında, zeolit çimento ile %0, %5, %10, %15 ve %20 oranlarında yer
değiştirilmiştir. SSB’nin karışım oranlarını belirlemek için zemin sıkıştırma yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem ile maksimum kuru birim ağırlığa karşılık gelen optimum su içeriği
değerini belirlemek amacıyla her bir zeolit oranı için 5 farklı su içeriğine sahip toplam 25 adet
SSB karışımı üretilmiştir. Belirlenen optimum su içerik değerleri kullanılarak SSB
karışımlarının malzeme miktarları hesaplanmıştır. Daha sonra SSB numuneler üretilmiş ve bu
numuneler üzerinde basınç dayanımı, su emme ve sorptivite deneyleri yapılmıştır. Deneysel
çalışmanın sonucunda, zeolit miktarındaki artışla beraber SSB karışımlarının optimum su
içeriklerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca zeolit katkılı SSB’lerin erken yaş dayanımının kontrol
betonuna kıyasla daha düşük olduğu görülmüştür. Zeolit kullanılan karışımlardaki optimium su
içeriğinin artışına bağlı olarak su/çimento oranında artış olduğu belirlenmiş olup puzolanik
reaksiyonların gelişiminden dolayı erken yaş (7 ve 14 günlük) basınç dayanımının azaldığı
görülmüştür. Zeolit kullanılan numunelerin su emme ve sorptivite değerlerinin, kontrol
numunesine kıyasla, daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. SSB üretiminde zeolitin puzolan olarak
kullanılması, çevre kirliliğinin ve maliyetin azalması açısından katkı sağlayabileceği
değerlendirilmiş olup daha uzun süreli ve daha hasaasiyetle kür işleminin yapılması gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Silindirle Sıkıştırılmış Beton, Zeolit, Dayanım
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ABSTRACT
The recent utilisation of alternative resources in concrete production provides crucial
contributions in terms of economic and environmental aspects. Pozzolans are natural or
artificial materials containing active silica that reduce the production costs and environmental
pollution for concrete structures. As a natural pozzolan, zeolite has a crystalline structure and
has high ion exchange and adsorption characteristics. A large amount of reactive silica and
aluminium oxide in its content react chemically with portlandite to form secondary calcium
silicate hydrates that improve the microstructure of the cement paste. In this study, the effect of
utilising certain ratios of zeolite replaced with cement was investigated for the production of
roller compacted concrete (RCC). In this context, 0%, 5%, 10%, 15% and 20% rates of zeolite
have been replaced with cement in RCC mixtures. Soil compaction method was adapted to
determine the mixing ratios of RCC. With this method, a total number of 25 RCC mixtures
were produced using 5 particular water contents for each zeolite ratio in order to determine the
optimum water content value corresponding to the maximum dry unit weight. The mix
proportions were calculated using the optimum water content determined for each zeolite ratio.
The RCC samples were then produced and compressive strength, water absorption and
sorptivity tests were subsequently performed on these samples. As a result of the experimental
study, it is determined that the optimum water content values for the RCC mixtures are
increased with an increase in the amount of zeolite. In addition, it was observed that the early
strength of RCC with zeolite was lower than that of the control concrete. It was determined that
there was an increase in the water/cement ratio due to the increase in the optimum water content
in the mixtures with zeolite, and it was observed that the early age (7 and 14 days) compressive
strength is decreased due to the development of pozzolanic reactions. It is revealed that the
water absorption and sorptivity values of the samples with zeolite are higher than that of the
control sample. The use of zeolite as a pozzolan in RCC production may contribute to the
reduction of environmental pollution and cost, but the curing process should be conducted for
a longer period with more cautiously.
Keywords: Roller Compacted Concrete, Zeolite, Strength
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SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI DOZAJININ VE İNCE AGREGA
TÜRÜNÜN SIFCON’UN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
EFFECT OF SUPERPLASTICIZER DOSAGE AND FINE AGGREGATE TYPE ON THE
MECHANICAL PROPERTIES OF SIFCON
Doktora Öğrencisi Sümeyra GERGİNCİ
Arş. Gör. Dr. Şevin EKMEN
Doç. Dr. Zeynep ALGIN
Harran Üniversitesi
ÖZET
SIFCON; çimento, su, süper akışkanlaştırıcı, mineral katkı ve ince agregadan oluşan bulamacın,
çelik liflerin (hacimce %5-20) arasına dökülmesiyle elde edilen ve mekanik özellikler
yönünden üstün performans gösteren özel bir beton türüdür. SIFCON bulamacının liflerin
arasından sızarak kompakt bir beton oluşturulabilmesi için belli bir reolojik özelliğe sahip
olması gerekmektedir. Bu bildiri kapsamında, farklı oranlarda süper akışkanlaştırıcı
kullanılarak üretilen hamur fazının reolojik parametreleri ve ince agrega türünün SIFCON
bulamacının taze özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca dere kumu ve CEN standart
kumu kullanılarak üretilen SIFCON numunelerinin mekanik özellikleri araştırılmıştır. Bu
kapsamda ilk aşamada %1.1, %1.4 ve %1.7 süper akışkanlaştırıcı oranları içeren çimento
hamuru karışımlarının görünür viskozite ve kayma gerilmesi değerleri rotasyonel viskozimetre
testi yapılarak belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında dere kumu ve CEN standart kumu
kullanılarak üretilen toplam 6 farklı SIFCON bulamaç karışımı üzerinde mini yayılma testi
yapılmıştır. Bulamaç karışımlarının her biri, çelik lif ile doldurulmuş 50x50x50 mm ve
40x40x160 mm boyutlarındaki kalıplara dökülerek SIFCON numuneleri üretilmiş, 28 gün suda
kürlendikten sonra basınç ve eğilme dayanımı testleri yapılmıştır. Reolojik parametreler göz
önünde bulundurulduğunda süper akışkanlaştırıcı miktarının artmasıyla hem kayma gerilmesi
hem de görünür viskozite değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Her iki agrega türü kullanılarak
üretilen SIFCON bulamaç karışımlarda da artan süper akışkanlaştırıcı oranıyla mini yayılma
çapları artmış, ancak dere kumu ile üretilen SIFCON bulamaç karışımlarının mini yayılma
çapları, CEN standart kumu ile üretilen karışımlara kıyasla daha düşük çıkmıştır. Süper
akışkanlaştırıcı oranının artmasıyla numunelerin basınç dayanımı değerlerinde düşüş, eğilme
dayanımı değerlerinde ise artış elde edilmiştir. Basınç ve eğilme dayanımı değerleri dikkate
alındığında CEN standart kumu ile üretilen SIFCON numunelerin dere kumu ile üretilen
numunelere göre daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: SIFCON, Reoloji, Dayanım
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ABSTRACT
SIFCON is a special type of concrete that is obtained by pouring the slurry consisting of cement,
water, superplasticizer, mineral additive and fine aggregate between steel fibers (5-20% by
volume), which shows superior performance in terms of mechanical properties. In order to
attain the compacted concrete by allowing to infiltrate the slurry through the fibers, the slurry
should have the particular rheological properties. In this study, the rheological parameters of
the paste phase using various superplasticizer ratios have been investigated. The effect of fine
aggregate types on the fresh properties of SIFCON slurry has also been studied. In addition, the
mechanical properties of SIFCON samples produced with river sand and CEN standard sand
have been examined. Initially, the apparent viscosity and the shear stress values of cement paste
containing the superplasticizer ratios of 1.1%, 1.4% and 1.7% were specified by performing the
rotational viscometer test. The mini slump-flow test was conducted on six particular slurry
mixtures prepared using river sand and CEN standard sand. SIFCON samples were produced
by pouring the slurry mixtures into the moulds having the dimensions of 50x50x50 mm and
40x40x160 mm which were filled with steel fiber. Subsequently, the compressive and flexural
strength tests were conducted after curing the samples in water for 28 days. The rheological
parameters which are the shear stress and apparent viscosity values have a tendency to decrease
with an increase by the amount of superplasticizer. Mini slump-flow diameter values of
SIFCON slurry produced with the considered sand types increase with the increment in the
superplasticizer ratio. The mini slump-flow diameters of slurry mixtures produced with river
sand were lower than that of the mixtures produced with CEN standard sand. The reduction in
the compressive strength values and the increment in the flexural strength values were obtained
with an increase in the superplasticizer ratio. Considering the compressive and the flexural
strength values, the SIFCON samples produced with CEN standard sand provide better
performance compared to that of samples prepared using river sand.
Keywords: SIFCON, Rheology, Strength
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DEMİR-KURŞUN-ÇİNKO İÇERİKLİ MADEN CÜRUFLARININ ÖĞÜTME SÜRESİ
İLE BOYUT ANALİZİ
DIMENSIONAL ANALYSIS OF IRON-LEAD-ZINC CONTAINING MINERALS WITH
GRINDING TIME
Arş. Gör. Yavuz Selim AKSÜT
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÜLEKÇİ
Gümüşhane Üniversitesi
Özet
Bazı değerli madenleri kazanmak için ergitme işlem uygulanır. Metalürjik işlemler den sonra
açığa değerli ve değersiz kısımlar çıkar. Değersiz kısma cüruf adı verilir. Isıl ve geri kazanım
işlemleri sonucunda elde edilen bu ürünler atık olmakla birlikte ikincil işlemler ile ekonomiye
kazandırılabilecek ikincil bir ham madde kaynağıdır.İkincil ham maddelerin çeşitli fiziksel ve
kimyasal işlemler ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması gerekmektedir.
Bu amaçla boyut küçültme işlemi oldukça önemlidir. Bu çalışmada; demir, kurşun ve çinko
içeren maden atıklarının boyut küçültmesi ve öğütülmesi incelenmiştir. Gümüşhane ilinde
bulunan atıl durumdaki maden atıklarının serbestleşme dereceleri ve öğütüle bilirliklerinin
incelenmesi amacı ile farklı devir ve sürelerde (20, 30, 40, 90 ve 120 dk.) öğütülerek farklı
boyutlara indirilmiştir. Elde edilen ürünler elek analizi ve Mastersizer ölçümleri yapılarak süre
devir ilişkisi istatiksel olarak ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Boyut küçültme, Maden cürufu, Öğütme, Tane boyutu
ABSTRACT
Melting is applied to gain some precious metals. After metallurgical processes, valuable and
worthless parts come out. The worthless part is called slag. These products, which are obtained
as a result of thermal and recovery processes, are waste, but they are a secondary raw material
source that can be brought into the economy by secondary processes.
Secondary raw materials need to be reintroduced into manufacturing processes as raw materials
through various physical and chemical processes. For this purpose, the size reduction process
is very important. In this study; Size reduction and grinding of mine wastes containing iron,
lead and zinc were investigated. In order to examine the degrees of liberation and grindability
of the idle mine wastes in Gümüşhane province, they were reduced to different sizes by grinding
at different cycles and times (20, 30, 40, 90 and 120 minutes). Sieve analysis and Mastersizer
measurements of the obtained products were made and the time-cycle relationship was
statistically demonstrated.
Keywords: Size reduction, Slag, Grinding, Grain size
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MADEN CÜRUFLARININ PUZOLANİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PUZOLANIC ACTIVITY OF MINE SLAG
Arş. Gör. Yavuz Selim AKSÜT
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÜLEKÇİ
Doç. Dr. Mustafa ÇULLU
Doç. Dr. Alaaddin VURAL
Gümüşhane Üniversitesi
Özet
Metalürjik işlemler sonrası oluşan maden atıklarına ergitme cürufu denir. Isıl ve geri kazanım
işlemleri sonucunda elde edilen bu ürünler atık olmakla birlikte ikincil işlemler ile ekonomiye
kazandırılabilecek ikincil bir ham madde kaynağıdır. Günümüzde sıklıkla puzolan olarak
kullanılan en büyük kaynaklar yüksek fırın cürufları ve çelik cüruflarıdır.Puzolan kendi başına
bağlayıcılık özelliği çok az olan veya hiç olmayan, ancak çok ince öğütüldüğü takdirde ve nemli
ortamda kalsiyum hidroksitle kimyasal reaksiyona girerek bağlayıcılık özelliği kazanabilen
silisli ya da silisli ve alüminli malzemedir. Puzolanik aktivite ise, puzolanın
içindeki aktif silisin Ca(OH)2 ve su ile reaksiyona girebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada, Gümüşhane’de bulunan, ısıl işlem geçirmiş maden atıklarının puzolanik
aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Maden atık sahasından temin edilen numuneler
çimento boyutuna öğütülmüşlerdir. Puzolanik aktivitelerinin belirlenebilmesi amacıyla farklı
oranlarda (% 0, % 10, % 20, % 30 ve % 40) puzolan+çimento karışımları hazırlanarak 7/28 gün
sonunda dayanım aktivite indeksleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında cürufun
puzolanik aktivite özelliği araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cüruf, Dayanım aktivite indisi, Maden atıkları, Puzolanik Aktivite,
Mekanik Özellik
ABSTRACT
Mine wastes formed after metallurgical processes are called smelting slag. These products,
which are obtained as a result of thermal and recovery processes, are waste, but they are a
secondary raw material source that can be brought into the economy by secondary processes.
The major sources frequently used as pozzolans today are blast furnace slags and steel
slags.Pozzolan is a siliceous or siliceous and aluminous material that has little or no binding
property on its own, but can gain binding property by chemically reacting with calcium
hydroxide if it is ground very finely and in a humid environment. Pozzolanic activity is defined
as the ability of the active silica in the pozzola to react with Ca(OH)2 and water.In this study,
it was aimed to determine the pozzolanic activity of heat-treated mine wastes in Gümüşhane.
Samples obtained from the mine tailings site were ground to cement size. In order to determine
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the pozzolanic activities, the strength activity indexes were determined at the end of 7/28 days
by preparing different ratios (0%, 10%, 20%, 30% and 40%) of pozzolan+cement mixtures.
Keywords: Slag, Strength activity index, Mine tailings, Pozzolanic Activity, Mechanical
Property

39

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

BETON KARIŞIMLARINDA ATIK CAM TOZU KULLANIMININ
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE USE OF WASTE GLASS POWDER IN CONCRETE MIXES
IN TERMS OF A SUSTAINABLE APPROACH
Ms Student, Ayad Gamel ABUD
Prof. Dr. Soner GULER
University of Van Yuzuncu Yıl
Assist. Prof. Dr. Harıth Amer Abdalwaheed AL-SALMAN
University of Babylon
Assist. Prof. Dr. Zehra Funda Akbulut
University of Van Yuzuncu Yıl
ÖZET
Hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak sürekli artan nüfus artışı ve toplumların tüketim
taleplerinin artması hammaddelerin hızlı bir şekilde tüketilmesine sebep olmaktadır. Bu
taleplerin karşılanması için endüstriyel tesislerin ve bu tesislerde üretim sonrası atık
malzemelerin hızlı bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. Üretim sonucu ortaya çıkan bu atık
malzemelerin doğada başıboş bırakılması önemli çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir.
Bu çevre sorunlarının en aza indirgenmesi için atık malzemelerin depolanması, imha edilmesi
veya geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Endüstriyel üretim
sonucu oluşan atık malzemelerin en önemlilerinden biriside atık cam malzemeleridir. Diğer tüm
atık malzemelerde olduğu gibi atık camların geri dönüşümü çevre kirliliği ve maliyetin
azaltılması için büyük önem taşımaktadır. Atık bir ürün olan atık camların hammadde olarak
hiçbir koku ve tat vermemesi, şeffaf bir görünüme sahip olması ve diğer plastik veya kâğıt
ambalajlar gibi kolayca deforme olmamasından dolayı çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Atık camların geri dönüşümde kullanımı ile ilgili en yaygın uygulama alanlarından biriside atık
camların beton karışımlarında beton agregası olarak ince agregayla yer değiştirerek
kullanılmasıdır. Bu sayede özellikle maliyeti düşük ve daha çevreci mimari ve dekoratif amaçlı
beton uygulamaları daha etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bu sayede endüstriyel atıkların
doğada başıboş bırakılması ve depolanması sonucu oluşan çevre kirliliğinin önüne önemli
ölçüde geçilebilmektedir. Cam tozu (GP), günlük hayatta sıklıkla kullanılan pencere, kapı,
ampul ve çeşitli süs eşyalarında kullanılan cam artıklarının mikron seviyesinde öğütülmesiyle
elde edilen atık malzemedir. Bu çalışmada, çimento yerine %2.5, %7.5, %12.5 ve %17.5
oranında cam tozunun kullanıldığı karışımların işlenebilirliği, basınç ve yarmada çekme
dayanımları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, GP'nin belirli oranlara kadar çimento
ikame edilerek kullanılmasının, numunelerin basınç ve yarmada çekme dayanımlarını bir
ölçüde iyileştirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beton, atık cam tozu, basınç ve yarmada çekme dayanımı
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ABSTRACT
Rapid urbanization and the resulting ever-increasing population growth and the increase in
consumption demands of societies cause immediate consumption of raw materials. To meet
these demands, industrial facilities and post-production waste materials in these facilities
increase rapidly. Leaving these waste materials, which are produced due to production,
unattended in nature brings critical environmental problems. Waste materials should be stored,
destroyed, or re-evaluated through recycling to minimize these ecological problems. One of the
essential materials of waste formed due to industrial production is waste glass materials. As
with all other waste materials, recycling waste glass is of great importance for reducing
environmental pollution and cost. Waste glass, a waste product, has a vast usage area. It does
not give any odor, tastes like raw material, has a transparent appearance, and is not easily
deformed like other plastic or paper packages. One of the most common application areas
related to the use of waste glass in recycling is using waste glass as concrete aggregate in
concrete mixtures by replacing fine aggregate. This way, exceptionally low-cost and more
environmentally friendly architectural and decorative concrete applications can be more
effective. In this way, it is possible to prevent the environmental pollution caused by leaving
industrial wastes unattended in nature and storing them. Glass dust (GP) is a waste material
obtained by grinding glass residues used in windows, doors, light bulbs, and various ornaments,
which are frequently used in daily life, at the micron level. This study investigated the
workability, compressive, and splitting tensile strengths of the mixtures using 2.5%, 7.5%,
12.5%, and 17.5% glass powder instead of cement. According to the results obtained, it was
determined that the use of GP by substituting cement up to specific proportions improved the
compressive and splitting tensile strengths of the samples to some extent.
Keywords: Concrete, waste glass powder, compressive and splitting tensile strength
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN BETON KARIŞIMLARINDA PLASTİK
ATIK MALZEMELERİN KULLANIMI

USE OF PLASTIC WASTE MATERIALS IN CONCRETE MIXES FOR A
SUSTAINABLE FUTURE

Ms Student, Amjed Jassim
Prof. Dr. Soner GULER
University of Van Yuzuncu Yıl
Assist. Prof. Dr. Harıth Amer Abdalwaheed AL-SALMAN
University of Babylon
Assist. Prof. Dr. Zehra Funda Akbulut
University of Van Yuzuncu Yıl
ÖZET
Kentleşme ile birlikte her geçen gün artan nüfusun tüketim ihtiyaçlarının karşılanmasında atık
malzeme kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Günümüzde endüstrileşme ve hızla gelişen
teknolojiye paralel olarak, endüstri ve sanayi sektöründe hammaddelerin üretimi esnasında ve
sonrasında ortaya çıkan atık malzemeler çevre kirliliği açısından büyük tehlikeler
oluşturmaktadır. Doğada başıboş bir şekilde bırakılan atık malzemelerin geri dönüştürülerek
çevre kirliliğinin azaltılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Atık malzemelerin geri
dönüştürülmesi sonucu çevre kirliliğinin önemli oranda önlenebilmesinin yanında atık
malzemelerin yeniden kullanımıyla ekonomiye kazandırılması mümkündür. Böylece atık
malzemelerin kullanıldığı daha maliyeti düşük ve çevre dostu malzemeler üretebilmek mümkün
olmaktadır Atık malzemelerden ekonomik fayda sağlayabilmek için farklı sektörlerde
kullanılabilirliği son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan önemli konulardan birisidir.
Atık malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışılan en
yaygın uygulama alanlarından biriside inşaat sektörüdür. Günümüzde atık malzemelerin beton
karışımlarına eklenerek betonun dayanım ve durabilite özelliklerinin iyileştirilmesi ile ilgili
çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Günlük hayatta üretim sonucu en yaygın olarak
kullanılan atık malzemelerden birisi de plastiklerdir. Plastikler parçalanması ve doğada
kaybolması en zor olan atık malzemelerdir. Bu tür atıkların depolanarak kontrol altına alınması
veya yok edilerek çevreye verdikleri zararın en aza indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hafif
yapı malzemeleri üretmek için atık plastik malzemeleri agrega olarak kullanarak geri
dönüştürmek mümkündür. Ayrıca beton karışımlarına belirli çap ve uzunlukta kısa kesilmiş
lifler olarak katılarak betondaki çatlakları sınırlamak için etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
çalışmada atık polietilen tereftalat (PET) katkılı betonların basınç ve eğilme dayanımları
incelenmiştir. Çalışma sonucunda, sade betonun basınç ve dayanım özelliklerini iyileştirmede
PET atıklarının bir miktar etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Beton, atık plastik, basınç ve eğilme dayanımı
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ABSTRACT
With urbanization, waste materials have become quite common in meeting the consumption
needs of the increasing population. Today, in parallel with industrialization and rapidly
developing technology, waste materials that occur during and after the production of raw
materials in the industry and industry sector pose great dangers in terms of environmental
pollution. Studies on reducing environmental pollution by recycling waste materials left
unattended in nature continue. As a result of the recycling of waste materials, environmental
pollution can be prevented significantly, and it is possible to bring them into the economy by
reusing waste materials. Thus, it is possible to produce more cost-effective and environmentally
friendly materials using waste materials. The usability of waste materials in different sectors is
one of the critical issues that have been intensively studied in recent years. One of the most
common application areas for recycling and re-introducing waste materials to the economy is
the construction sector. Today, studies on improving concrete’s strength and durability by
adding waste materials to concrete mixtures continue intensively. One of the most widely used
waste materials resulting from production in daily life is plastics. Plastics are the most
challenging waste materials to break down and disappear in nature. It is of great importance to
store such wastes under control or minimize the damage they cause to the environment by
destroying them. It is possible to recycle waste plastic materials by using them as aggregates to
produce lightweight building materials. In addition, it is effectively used to limit cracks in
concrete by adding short-cut fibers of a specific diameter and length to concrete mixes. This
study investigated the compressive and flexural strengths of waste polyethylene terephthalate
(PET) added concretes. As a result of the study, it was seen that PET wastes were somewhat
effective in improving the compressive and strength properties of plain concrete.
Keywords: Concrete, waste plastic, compressive and flexural strength.
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YENİ NESİL ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ELEKTRONİK DİFERANSİYEL
TASARIMI VE KİNEMATİK ANALİZİ
ELECTRONIC DIFFERENTIAL DESIGN AND KINEMATIC ANALYSIS FOR NEW
GENERATION ELECTRIC VEHICLES
Arş. Gör. Duygu GÜRKAN KOCATAŞ
Prof. Dr. İhsan KORKUT
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Sınırlı yol kapasitesi, artan araç ve yaya trafiği, daha güvenli, daha hızlı ve daha ekonomik
ulaşım ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç da ulaşımda akıllı ve teknolojik uygulamaların
gerekliliğini ve etkinliğini göstermektedir. Elektrikli araçlar söz konusu ihtiyaç doğrultusunda
kullanılmaya başlanmıştır. İçten yanmalı motorlu araçlara kıyasla, karbon salınımının
olmaması ve çok az bir yakıt maliyetine sahip oluşu elektrikli araçların en önemli
avantajlarındandır. Hava, çevre ve ses kirliliğinin önüne geçen elektrikli binek araçlar, toplu
taşıma ve yük taşıma araçları, yakıt tasarrufundan bakım maliyetlerinin az olmasına, konfordan
hıza kadar birçok özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Benzinli ve dizel araçlara göre çok sayıda
avantaja sahip olması ile birlikte, elektrikli araçlara yönelik çözüm bulunması ve geliştirilmesi
hedeflenen birçok konu da bulunmaktadır. Elektrikli yolcu ve yük taşıma araçlarında güvenli
sürüş için diferanisyel tasarımı da bunlardan biridir. Bu çalışmada, yeni nesil elektrikli araçlar
için doktora tezi kapsamında yapılmakta olan yeni bir elektronik diferansiyel tasarımı tanıtılmış
ve ilk tasarımın kinematik analizi aktarılmıştır. Yapılmakta olan doktora çalışması ile birlikte,
dünyada ve ülkemizde şehir içi ulaşımda yaygınlaşacağı öngörülen yeni nesil körüklü veya
mafsallı elektrikli toplu taşıma araçlarının elektronik diferansiyel tasarımı, araç prototip imalatı
ve testleri gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda bu tasarım otonom yük taşıma araçlarında da
kullanılabilecektir. Tasarlanan yeni elektronik diferansiyelin geleneksel sistemlere göre dar
virajlardan maksimum yükte ve maksimum hızda güvenli geçiş hedeflenmektedir. Mevcut çıktı
içerisinde karmaşık sayılar kullanılarak aracın kinematik analizi yapılmıştır. Araçta mekanik
bir taşıt yönlendirme sistemi olmayacak, akıllı elektronik diferansiyel sistemi yönlendirmeyi
sağlayacaktır. Herhangi bir kayma ve düzensizlik anında PID kontrol sistemi ile tekerleklere
yeni bir devir oranı girilerek güvenli sürüş sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli araçlar, elektronik diferansiyel, kinematik analiz
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ABSTRACT
Limited road capacity, increased vehicle and pedestrian traffic, creates the need for safer, faster
and more economical transportation. This shows the need and effectiveness of smart and
technological applications in transportation. Electric vehicles have started to be used in line
with this need. Compared to internal combustion engine vehicles, the absence of carbon
emissions and the very low fuel cost are among the most important advantages of electric
vehicles. It stands out with features such as electric passenger cars, public transport and freight
vehicles, low fuel savings, low maintenance costs, comfort, and speed, minimizing air,
environmental, and sound pollution. Along with having many advantages over gasoline and
diesel vehicles, there are also many issues aimed at finding and developing solutions for electric
vehicles. Differential design for safe driving in electric passenger and freight transport vehicles
is one of them. In this study, the electronic differential for new generation vehicles, which is
being done within the scope of a doctoral thesis, is introduced. Also, the kinematic analysis of
the first design is explained. In this study, a new electronic differential design for new
generation electric vehicles, which is being done within the scope of doctoral thesis, is
introduced and the kinematic analysis of the first design is presented. With the the doctoral
study being carried out, the electronic differential design, vehicle prototype production and tests
will be performed on the next generation articulated electric mass transit vehicles, which are
projected to become widespread in urban transportation in the world and in our country. At the
same time, this design can be used in autonomous freight transport vehicles. Compared to
traditional systems, the new electronic differential designed is aimed at safe passage through
tight bends at maximum load and at maximum speed. The kinematic analysis of the vehicle was
made using complex numbers. The vehicle will not have a mechanical vehicle steering system,
the smart electronic differential system will provide steering. In case of any slip and irregularity,
a new rotation rate will be entered to the wheels with the PID control system and safe driving
will be ensured.
Keywords: Electric vehicle, electronic differential, kinematic analysis
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLI BATARYA
ŞARJ SİSTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCE BATTERY CHARGING
SYSTEMS IN ELECTRIC VEHICLES
Yüksek lisans Öğrencisi Esra BAKIR
Bitlis Eren Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Faruk ORAL
Bitlis Eren Üniversitesi
ÖZET
8 milyara yaklaşan dev dünya nüfusunu beslemek ve geliştirmek için çok büyük miktarda
enerjiye ihtiyaç vardır. Yakın geçmişe değin bu enerji fosil yakıtlardan elde ediliyordu ancak
fosil yakıtların rezerv varlığının bir gün mutlaka tükenecek olması ve tüketim ürünü karbonun
verdiği zarar gözleri yeşil enerji olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirmiştir.
İnsanlar yaşanabilir çevre dostu yeşil şehirler inşa etmeye başlamış bunun sonucu olarak da
Elektrikli Araçlar (EA) ortaya çıkmıştır. Her ne kadar çevre dostu olsa da EA’larda şarj
istasyonlarının kısıtlılığı, istasyonların şebeke tabanlı oluşu, uzun şarj süresi, kısa süreli ve
yüksek enerji talep etmesi araç kullanımında çeşitli kısıtlar meydana getirmektedir. Bütün bu
dezavantajlara rağmen sıfır karbon ayak izi ve sürdürülebilir enerji kullanımının cazibesi
firmaları çeşitli iyileştirmeler yaparak piyasaya daha fazla elektrikli araç sürmeye teşvik
etmiştir. Bunun sonucunda EA’lar için daha fazla enerji ihtiyacı doğmuş ve bu büyük enerji
açığını ortadan kaldırmak için hareket halinde iken kendi enerjisini üretebilen yani enerji hasat
eden elektrikli araç fikri öne çıkmıştır. Bu projede amaç; elektrik, rüzgar türbini ve güneş
panelleri ile desteklenmiş hibrit araçlar tasarımlarını araştırmaktır. Bu tasarımlar sayesinde
EA’larda enerji üretimindeki dışa bağımlılık ortadan kaldırılıp temel şarj problemi ve enerji
ihtiyacının yanı sıra araç hızı ve aracın aldığı mesafe azlığı gibi sorunlar da çözüme
kavuşturulacaktır. Farklı çalışmalardan elde edilmiş veriler göz önüne alınarak gündüz vakti
güneş panelleriyle ve araç hareket halinde iken araca uygun tasarlanmış rüzgar türbinleri
aracılığıyla kendi bataryalarını şarj edebilen araç tasarımı öngörülmüştür. Böylece
kaynaklardan biri arızalanırsa elektrik üretimi devam edebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, rüzgar türbini, güneş paneli
ABSTRACT
A huge amount of energy is needed to feed and develop the huge world population approaching
8 billion. Until recently, this energy was obtained from fossil fuels, but the fact that the reserves
of fossil fuels will be depleted one day and the damage caused by the consumption product
carbon has turned the eyes to renewable energy sources known as green energy. People have
started to build livable, environmentally friendly green cities, and as a result, Electric Vehicles
(EVs) have emerged. Although it is environmentally friendly, the limitations of charging
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stations in EVs, the network-based nature of the stations, long charging times, short-term and
high energy demands create various restrictions on vehicle use. Despite all these disadvantages,
the attraction of zero carbon footprint and sustainable energy use has encouraged companies to
drive more electric vehicles to the market by making various improvements. As a result, more
energy needs have arisen for EVs, and the idea of an electric vehicle that can produce its own
energy while on the move, that is, harvest energy, has come to the fore in order to eliminate this
huge energy deficit. The aim of this project; to research hybrid vehicle designs powered by
electricity, wind turbine and solar panels. Thanks to these designs, external dependency in
energy production in EVs will be eliminated and the basic charging problem and energy need,
as well as problems such as vehicle speed and short distance traveled by the vehicle will be
solved. Considering the data obtained from different studies, a vehicle design that can charge
its own batteries with solar panels during the daytime and through wind turbines designed for
the vehicle while the vehicle is in motion has been envisaged. Thus, if one of the sources fails,
electricity production can continue.
Keywords: Electric Vehicle, wind turbine, solar panel
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMİ VE ENERJİ
YÖNETİMİNİN MODELLENMESİ
MODELING OF HEATING-COOLING SYSTEM AND ENERGY MANAGEMENT IN
ELECTRIC VEHICLES
Prof. Dr. Muhsin KILIÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Berk UÇAN
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde fosil yakıt kaynaklarının zaman içerisindeki tüketimi ve çevre üzerinde yol
açtığımız tahribatı azaltmak için geleneksel içten yanmalı motorların yerini çevreci ve daha
verimli olan elektrikli araçların alması beklenmektedir. Son yılarda bu düşünce doğrultusunda
elektrikli araçlara olan talep ve çalışmalar önem kazanmaktadır. Elektrikli araçların yapısı
elektrik motoru, batarya, kabin ve ısıtma-soğutma sistemi olarak ayrılır. İklimlendirme
sistemleri, seyahatlerin farklı iklim ve hava koşullarına rağmen konforlu sürmesi için kullanılır.
Elektrikli araçlardaki iklimlendirme işlemi, bataryada depolanan enerjiden kullanılarak
gerçekleşir. Ayrıca, elektrikli araçlarda bataryanın doldurulması ve kullanılması esnasında da
ısıtma-soğutma işlemi gerekir ve bu işlem için aracın iklimlendirme sistemi kullanılır. Elektrikli
araçlardaki batarya ve şarj durumunun, menzil üzerindeki doğrudan etkisi sebebi ile
iklimlendirme sistemlerinde enerji yönetimi oldukça önemlidir. Elektrikli araçlardaki ısıtma
işlemi için geleneksel içten yanmalı motorlardaki gibi atık ısı kaynağı bulunmaması sebebi ile
yeni çözümler aranır. Bu çalışmada Matlab ve Simulink ortamında oluşturulan sistem modeli
üzerinden elektrikli araçlar için ısıtma-soğutma işlemleri ve enerji yönetimi incelendi. Modelde
ısı pompası kullanıldı. Isı pompaları hem ısıtma hem da soğutma için kullanılabilen cihazlardır.
Elektrikli araçlardaki iklimlendirme için kullanılan ısı pompası sisteminin ana unsurları
kompresör, genleşme valfi, iç ve dış ısı değiştiricisine ek olarak dört yollu valf olarak
sıralanabilir. Sistemdeki dört yollu valfin seri veya paralel bağlantısı ile ısıtma ve soğutma
faaliyetleri aynı sistem elemanları üzerinden gerçekleşir. Modele -10 °C ve daha soğuk iklim
koşullarındaki ısıtma işlemi için PTC ısıtıcısı eklendi. Model, elektrikli aracın farklı yol çalışma
koşulları için denenerek sistemdeki enerji tüketimi ve enerji yönetimi incelendi. Konfor
koşulları dikkate alınarak hedef sıcaklık ve nem için iklimlendirme ve enerji yönetimi analizleri
gerçekleştirildi. Bulgular karşılaştırılarak tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli araçlar, Isı pompası, Isıtma, Soğutma, Enerji yönetimi
ABSTRACT
Today, it is expected that traditional internal combustion engines will be replaced by
environmentally friendly and more efficient electric vehicles in order to reduce the consumption
of fossil fuel resources over time and the damage we cause to the environment. In recent years,
demand and studies for electric vehicles have gained importance in line with this idea. The
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structure of electric vehicles is divided into an electric motor, battery, cabin, and heatingcooling system. Air conditioning systems are used to make travel comfortable despite different
climates and weather conditions. The air-conditioning process in electric vehicles takes place
using the energy stored in the battery. In addition, electric vehicles require heating-cooling
during battery charging and use, and the vehicle's air conditioning system is used for this
process. Energy management in air conditioning systems is very important because of the direct
effect of battery and charge status in electric vehicles on the range. New solutions are sought
for the heating process in electric vehicles since there is no waste heat source as in conventional
internal combustion engines. In this study, heating-cooling processes and energy management
for electric vehicles were examined through the system model created in Matlab and Simulink
environments. A heat pump was used in the model. Heat pumps are devices that can be used
for both heating and cooling. The main elements of the heat pump system used for air
conditioning in electric vehicles can be listed as a four-way valve in addition to the compressor,
expansion valve, and internal and external heat exchanger. With the serial or parallel connection
of the four-way valve in the system, the heating and cooling activities are carried out through
the same system elements. A PTC heater has been added to the model for heating operation in
-10 °C and colder climate conditions. The model was tested for different road operating
conditions of the electric vehicle and the energy consumption and energy management in the
system were examined. Considering the comfort criteria, air conditioning and energy
management analyzes were carried out for the target temperature and humidity. The results
were compared and discussed.
Keywords: Electric vehicles, Heat pump, Heating, Cooling, Energy management
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FARKLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE FARKLI YÜKSEKLİKLERDEN
ALINAN GÖRÜNTÜLERDEN HAZIRLANAN ORTOFOTOLAR İLE GPS
DOĞRULUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF GPS ACCURACY WITH ORTOPHOTOS PREPARED WITH
IMAGES TAKEN FROM DIFFERENT HEIGHTS AND DIFFERENT UNMANNED
AERIAL VEHICLES
Doğan ÖZER
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü
ÖZET
Mühendislik ölçmelerinde, işin zaman çizelgesinde çabuk bitirilmesi, maliyeti ve doğruluk
hassasiyeti çok önemli bir yere sahiptir. Gelişen teknolojiyle birlikte projeler kısa zamanda,
düşük maliyette ve yüksek hassasiyette yapılması beklenmektedir. Bu sebeple İHA’lar, konuma
dayalı ortofoto ve halihazır harita üretimi gibi, verilerin doğru ve hassas bir şekilde elde
edilmesinde önemli bir veri kaynağı olarak görülmektedir. Günümüzde Küresel Navigasyon
Uydu Sistemleri (GNSS)’nden GPS sistemi ile rahatlıkla ölçü yapılıp hâlihazır harita üretimi
yapılabilmektedir. Fakat özellikle büyük ölçekli yerlerde GPS ile yersel ölçü yapılması çok
fazla zaman almakta ve yoğun emek gerektirmektedir. Ayrıca büyük ölçekli yerlerde her alanın
koordinat değerlerinin alınması imkânsızdır. Fakat İHA’lar ile yapılan uçuş sonrası üretin
ortofoto ile her noktanın koordinat verisine ulaşım saplayabilmekteyiz. Tüm bunlar da yüksek
maliyete sebep olmaktadır. Ancak doğruluğu İnsansız Hava Araçları (İHA)’ndan yüksektir. Bu
çalışmanın amacı, seçilen çalışma alanında İHA’lar yardımıyla ortofotoların üretilmesi ve GPS
ölçümleri ile hassasiyetinin karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma için çalışma alanında Yer
Kontrol Noktası (YKN) ve detay tesis edilmiştir. Tesis edilen bu noktaların koordinatları GPS
ile iki ayrı zaman diliminde ölçülmüştür. Bu farklı iki zaman diliminde yapılan GPS ölçülerinin
ortalamaları kullanılmıştır. Detay noktalarının koordinat değerleri, farklı İHA’lar ile farklı
yüksekliklerden uçuşları ile elde edilen ortofotolar üzerinde ölçülmüş ve GPS (CORS)
ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; İHA’ların büyük çalışma alanlarında
kullanılmasının daha hızlı ve ekonomik olması nedeniyle avantajlı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı (İHA), Yer Kontrol Noktası (YKN), Ortofoto
ABSTRACT
In engineering measurements, the completion of the work on the specified timeline, its cost and
accuracy have a very important place. With the developing technology, it is expected that the
projects will be carried out in a short time, at low cost and with high precision. For this reason,
UAVs are seen as an important data source in obtaining data accurately and precisely, such as
location-based orthophoto and current map production. Today, with the GPS system from
Global Navigation Satellite Systems (GNSS), measurements can be made in the field and ready50
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made maps can be produced. However, geomeasurement with GPS, especially in large-scale
places, takes a lot of time and requires intensive labor. In addition, it is impossible to obtain the
coordinate values of each area in large scale places. However, we can reach the coordinate data
of each point with the orthophoto produced after the flight with UAVs. All of these lead to high
costs. However, its accuracy is higher than that of Unmanned Aerial Vehicles (UAV). The aim
of this study is to produce orthophotos with the help of UAVs in the selected study area and to
compare their GPS measurements and their sensitivities. For this comparison, Ground Control
Point (GCP) and detail points were established in the study area. The coordinates of these
established points were measured by GPS in two different time zones. The averages of GPS
measurements made in these two different time periods were used. The coordinate values of the
detail points were measured on orthophotos obtained by flights from different heights with
different UAVs and compared with GPS (CORS) measurements. As a result; It has been seen
that the use of UAVs in large working areas is advantageous because it is faster and more
economical.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Orthophoto, Ground Control Point (GCP)
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ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KONUM BELİRLENMESİNDE
KULLANILAN MODELLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON CHARGING STATION LOCATION DETERMINATION MODELS
Prof. Dr. Halit Özen
Yüksek Lisans Öğrencisi Sabri Kesecek
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZET
Günümüz modern dünyasının başlıca problemlerinden biri, fosil yakıtlar başta olmak üzere
yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlardır. Fosil yakıt
tüketimindeki büyük payı içten yanmalı motorları kullanan otomobiller almaktadır. Bu nedenle
elektrikli araçların (EV) veya alternatif yakıt tüketen araçların kullanımı kritik önem
taşımaktadır. Bundan dolayı elektrikli araçların ve diğer alternatif yakıtlı araçların kullanımını
teşvik etmede şarj altyapısının kritik önemi bulunmaktadır. Bu nedenle karar vericilerin şarj
istasyonlarının sayısını ve konumunu belirlerken; müşteri talebini ve diğer mevcut kısıtlamaları
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada tesis yerleşim
problemleri kategorisine ait olan ve şarj istasyonlarının konumlarını optimize etmeyi
amaçlayan şarj istasyonu konum problemi (CSLP) ele alınmaktadır. Son zamanlarda elektrikli
ve alternatif yakıtlı araçlara artan ilgi, bu konu hakkında literatür çalışmalarının gelişmesini
teşvik etmiştir. Şarj istasyonu konum problemini modelleyebilmek için çeşitli bilgiler,
kısıtlamalar, karar değişkenleri ve performans ölçütlerinin yanı sıra, problemin doğasında olan
dinamik ve stokastik bileşenleri de dikkate alan çeşitli yaklaşımlar önerilmektedir. Bunların
yanı sıra, şarj istasyonu konum problemini optimum düzeyde çözmek, gerçek hayattaki
durumlara bakıldığında zorlayıcı olabilmektedir. Bu sebeple, bu araştırmada özellikle
modelleme ve problem çözümüne odaklanan bir şarj istasyonu konum problemi literatürü
incelemesi sunulmuştur. Literatür, talep temsili, talep karşılama yaklaşımları, amaç
fonksiyonları, yan kısıtlamalar, karar değişkenleri, model yapısıyla birlikte problem
parametrelerindeki belirsizlik ve zamana bağımlılık gibi çeşitli bakış açılarıyla analiz
edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde şarj istasyonu altyapısının mevcut durumu ve ülkemizde şarj
istasyonu altyapısın mevcut durumu hakkında kıyaslamalar yapılmış ve ülkemizde var olan
problemler için çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca gelecek araştırmalar için probleme
farklı bakış açılarından bakılabilmesi için mevcut çalışmaları sınıflandırma yöntemleri
sunulmuştur. Bu çalışmanın, şarj istasyonu konum problemi literatürüne ve gelecek
araştırmalar için yeni perspektiflere yardımcı olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şarj istasyonu konumu, Elektrikli araçlar (EV), Alternatif yakıtlı araçlar,
Şarj altyapı planlaması
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ABSTRACT
One of the main problems of today's modern world is the environmental problems arising from
the use of non-renewable energy sources, especially fossil fuels. Cars using internal combustion
engines take the largest share in fossil fuel consumption. For this reason, the use of electric
vehicles (EVs) or vehicles that consume other alternative fuels is of critical importance.
Charging infrastructure is critical in promoting the use of electric vehicles and other alternative
fuel vehicles. For this reason, while determining the number and location of the charging
stations of the decision makers; they need to consider customer demand and other existing
constraints. In this context, this study deals with the charging station location problem (CSLP),
which belongs to the category of facility layout problems and aims to optimize the locations of
charging stations. Recently, increasing interest in electric and alternative fuel vehicles has
encouraged the development of literature studies on this subject. To model the charging station
location problem, various approaches have been proposed that consider the dynamic and
stochastic components inherent in the problem, as well as various features, constraints, decision
variables and performance measures. In addition, solving the charging station location problem
optimally can be challenging when looking at real-life situations. Therefore, this research
presents a review of the CSLP literature with a particular focus on modeling and problem
solving. The literature has been analyzed from various perspectives such as demand
representation, demand fulfillment approaches, objective functions, side constraints, decision
variables, uncertainty in the problem parameters, and time dependence along with the model
structure. Comparisons were made about the status of the charging station infrastructure in
developed countries and the status of the charging station infrastructure in our country, and
various solutions were offered for the problems existing in our country. In addition, methods of
classifying existing studies are presented so that the problem can be viewed from different
perspectives for future research. We are confident that this study will assist the charging station
location problem literature and new perspectives for future research.
Keywords: Charging station location, Electrical vehicle, Alternative fuel vehicle, Charging
Infrastructure Planning
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ALMAN MAVİLERİ HARİTASININ MAPANALYST-ARCMAP İLE ANALİZ
EDİLMESİ
ANALYSIS OF GERMAN BLUES-MOLTKE MAPS WITH MAPANALYST-ARCMAP
Murat Aydın
Çatalca Belediyesi
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü
ÖZET
Haritalar süre gelen zamanda insanoğlunun hayatına büyük bir etki yaratmıştır. Haritacılık ise,
uygarlık tarihinde meydana gelen değişimleri kullanan, ayak uyduran, teknolojiyle bir bütün
halinde varlığını devam ettirmektedir. Günümüzde haritacılıkta geliştirilen birçok yazılım
sayesinde, geçmişte günler süren uygulamalar ve matematiksel hesaplarda hızlıca sonuca
ulaşılmaktadır.İlgi çekici ve incelemeye değer olduğu için yapılan çalışmada iki farklı döneme
ait eski İstanbul haritaları ele alınmış, tarihi yerlerin aynı olmasına özen gösterilerek özdeş
noktalar yardımıyla ve OSM (Open Street Maps) MapAnalyst programında referans alınarak
analizler yapılmıştır. Bu çalışmada eski haritalarla modern haritanın özdeş noktalarla analizi
yazılımlar sayesinde detaylıca incelenmiştir.Tarihi İstanbul yarımadasına ait eski haritadaki
noktaların yeni haritada karşılık gelen nokta kümelerine uygulanan doğru dönüşümler
vasıtasıyla (Helmert 4,Affine 5 ve Affine 6 parametreli dönüşümler) uygun teknikler
kullanılarak yapılabildiği görülmüştür. ArcMap uygulamasında ise Affine 6 parametreli
dönüşüm ile yer değiştirmeler ele alınmıştır. Haritacılık alanında değişim ve güvenilir veriye
destek olma düşüncesi ile ölçek ve dönüklük farklılıkları, konumsal değişimler MapAnalystArcMAP yardımlarıyla yorumlanmış ve sayısallaştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, tarihi
İstanbul yarımadasına ait eski haritalardaki noktaların yeni haritada karşılık gelen nokta
kümelerine uygulanan doğru dönüşümler vasıtasıyla uygun teknikler kullanılarak yapılabildiği
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: CBS, Haritacılık, MapAnalyst, ArcMAP, Özdeş Noktalar
ABSRACT
Maps have had a great impact on the lives of mankind in the past. Cartography, on the other
hand, continues its existence as a whole with technology, using and keeping up with the changes
that have occurred in the history of civilization. Thanks to many software developed in
cartography today, results can be reached quickly in applications and mathematical calculations
that took days in the past.In this study, because it is interesting and worth examining, old
Istanbul maps belonging to two different periods were handled, and analyzes were made with
the help of identical points and by referring to the OSM (Open Street Maps) MapAnalyst
program, paying attention to the same historical places. In this study, the analysis of old maps
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and modern maps with conjugate points has been examined in detail by means of software.It
has been seen that the points on the old maps of the historical Istanbul peninsula can be made
using appropriate techniques by means of correct transformations applied to the corresponding
point clusters on the new map (Helmert 4, Affine 5 and Affine 6 parameter transformations).
In ArcMap application, displacements are handled with Affine 6 parameter transformation.
With the idea of supporting change and reliable data in the field of cartography, differences in
scale and orientation, spatial changes were interpreted and digitized with the help of
MapAnalyst-ArcMAP. The results showed that the points on the old maps of the historical
Istanbul peninsula can be made using appropriate techniques by means of correct
transformations applied to the corresponding point clusters on the new map.
Keywords: GIS, Cartography, MapAnalyst, ArcMAP, Conjugate Points
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MATHİEU KUANTUM NOKTASINDAKİ SAFSIZLIK BAĞLANMA ENERJİSİNİN
ELEKTRİK ALAN VE HİDROSTATİK BASINÇLA DEĞİŞİMİ
Doç. Dr. Mustafa Kemal Bahar
Prof. Dr. Pınar BAŞER
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Yarı iletken kuantum noktaları, atom benzeri enerji durumları nedeniyle yapay atomik yapılar
olarak da adlandırılır. Üç boyutlu hapsetme etkisine sahip kuantum noktaları, İki boyutlu
hapsetme etkisine sahip kuantum tellerine ve bir boyutlu hapsetme etkisine sahip kuantum
kuyularına kıyasla daha keskin bir durum yoğunluğuna sahiptirler. Bu nedenle optoelektronik
cihaz tasarımları için oldukça caziptirler. Bu yapılardan üretilen elektronik cihazlar hapsetme
etkileri parçacıkları çok küçük bir hacimde hareket etmeye zorladığı için daha hızlı
çalışabilirler. InxGa1−xAs/GaAs kuantum noktaları kristal büyütme tekniklerinin gelişmesiyle
birlikte üretmem mümkün olmuştur. InGaAs üçlü alaşımları elektro-optik sistemlerde
kullanılan en önemli yarı iletken malzemeler arasındadır. Bu alaşımların yüksek güçlü
elektronik ve optoelektronik cihazların geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Galyum
arsenik ve silikon gibi bilinen diğer yarı iletkenlerle karşılaştırıldığında, parçacıklar bu yarı
iletkende çok yüksek hızlarda hareket eder ve taşıyıcıların femtosaniye ömrü cihaz
tasarımlarında bu yarıiletken malzemeyi cazip kılar.Bu motivasyonla çalışmada
InxGa1−xAs/GaAs Mathieu kuantum nokta yapısındaki hidrojenik safsızlık için taban durum
bağlanma enerjisini In konsantrasyonu (x) ve kuantum nokta genişliği (η) gibi yapı
parametrelerine bağlı değişimi teorik olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda etkin kütle
yaklaşımı ve varyasyonel yöntem kullanılmıştır. Ayrıca yapıya uygulanan hidrostatik basınç ve
elektrik alan gibi dış parametrelerin bağlanma enerjisi üzerindeki etkisi hesaplanarak
yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulardan artan hidrostatik basınç, elektrik alan ve yapı
parametreleriyle birlikte bağlanma enerjisinin arttığı görülmüştür. Elde edilen sonuçların yeni
ve farklı optoelektronik cihaz tasarımlarına yeni bir ufuk açacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mathieu Kuantum Noktası, Bağlanma Enerjisi, Harici Etkiler
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KUANTUM PLAZMADAKİ POZİTRONYUM ATOMUNUN DİPOL
KUTUPLANABİLİRLİĞİ
DIPOLE POLARIZABILITY OF THE POSITRONIUM ATOM IN QUANTUM PLASMA
Doç. Dr. Mustafa Kemal BAHAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, üstel kosinüslü perdelenmiş Coulomb potansiyeli ile modellenen kuantum
plazma içersindeki pozitronyum atomu göz önüne alınır. Ps atomu, metal, polimer veya yarı
iletken malzemeler (veya bazı katı, sıvı ve gaz ortamlar) kusurlarının araştırılmasında önemli
bir deneysel argümandır. Ayrıca, plazmalar ayrıca yarı iletkenlerin çeşitli modifikasyonlarında
aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli yarıiletken imalatlarında Ps atomu ve plazma ortamı
birlikte kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak sadece plazma ortamında bulunan Ps atomunun
spektroskopik özelliklerinin plazma ortamı hakkında detaylı bilgi vermesini sağladığını
belirtmekte fayda vardır. Katı, sıvı ve gaz malzemelerde pozitron ömrü elektronik ortama
yakından bağlıdır. Bu bağımlılık, ortamın (veya malzemenin) yapısı hakkında mikroskop
kullanılarak görülemeyecek kadar küçük bilgi sağlar. Konum yok etme radyasyonu için diğer
önemli deneysel yöntem, yok olma radyasyonunun (DBAR) Doppler genişlemesidir. DBAR,
yerel elektronik ortamın ayrıntılarına duyarlılığı nedeniyle metal ve yarı iletkenlerdeki kafes
kusurlarını incelemek için sıklıkla kullanılır. Küresel kuşatma altındaki pozitronyum atomu için
ilgili Hamiltonyen elektron ve positron çiftinin bulunduğu iki parçacık formalizmi ile incelenir.
Bu formalizmde parçacık hareketlerinin bağıl ve kütle merkezi hareketi söz konusudur. Kütle
merkezine dair Hamiltonyenin çözümleri iyi bilindiği için relatif Hamiltonyenin çözümleri
gerçekleştirilir. Küresel kuşatma altındaki pozitronyum atomu belirli sınır şartları altında dalga
denkleminin ansatz method kullanılarak çözülmesiyle incelenir. İlgili sınır şartları ve ansatz
method çözümleri analitik formda elde etmeyi sağlar. Bu durumda, pozitronyum atomunun
spektroskopik özelliklerinin incelenmesi analitik çözümler sayesinde kolaylıkla
gerçekleştirilebilir. Spektroskopik özelliklerin belirlenmesi pozitronyum atomunu kuşatan
ortamın analizinin yanı sıra astrofiziksel incelemeler içinde çok önemlidir. Bu bağlamda, dipol
kutuplanma, enerji durumları ve radyal matris elemanları üzerine kuantum plazma perdeleme
parametreleri ve küresel kuşatma şiddetinin etkileri detaylı bir şekilde incelenir.
Anahtar Kelimeler: Pozitronyum atomu, kuantum plazma, dipol polarizasyon.
ABSTRACT
In this study, the positronium atom embedded in quantum plasma characterized by the
exponential cosine screened Coulomb (ECSC) potential is taken into consideration.Ps atom is
an important experimental argument in research defects of metal, polymer or semiconductor (or
some solid, liquid and gasenvironments) materials. Moreover, the plasmas are also used
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actively in various modifications of semiconductors. Furthermore, Ps atom and plasma
environment are used together in various fabrications of semiconductors. In addition to these,
it is worthwhile to specify that the spectroscopic features of Ps atom located in only plasma
environment enable detailed information about plasma environment. The positron lifetime in
solid, liquid and gas materials depends on electronic environment closely. This dependence
enable information about the structure of the environment (or material) that it is too small to be
seen using a microscope. Other significant experimental method for position annihilation
radiation is Doppler broading of annihilation radiation (DBAR). DBAR is frequently utilized
to study the lattice defects in metals and semiconductors due to its sensibility to details of the
local electronic environment. For the spherically encircled positronium atom, the corresponding
Hamiltonian electron and positron pair are studied by the two-body formalism. In this
formalism, there is a relative motion of the particles and the motion of the center of mass. Since
the solutions of the Hamiltonian about the center of mass are well known, the solutions of the
relative Hamiltonian are performed. Positronium atom subjected to spherical encompassing is
investigated by solving the wave equation through the ansatz method under the certain limit
conditions. The corresponding limit conditions and ansatz method enable to obtain solutions in
analytical form. In this case, the examination of spectrostopic features of positronium atom can
be carried out easily due to analytical solutions. The determination of spectroscopic properties
is also very important for astrophysical examinations as well as the analysis of environment
that encompasses positronium atom. In this context, the effetcs of the quantum plasma
screening parameters and spherical encompassing strength on the dipole polarizability, energy
states, and radial matrix elements are reviewed in detail.
Keywords: Positronium atom, quantum plasma, dipole polarization.
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ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) İÇEREN MEYVE SULARI VE
EKSTREKLERİNİN ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF FRUIT JUICES AND
EXTRACTS CONTAINING ASCORBIC ACID (VITAMIN C)
Dr. Öğr. Üyesi Ghassan İSSA
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
ÖZET
Globalleşen dünyada ilaç temininin kolaylaşmasıyla birlikte gerek dünya genelinde gerekse
ülkemizde antibiyotik kullanımı son derece artmış durumdadır. Bu artan antibiyotik kullanımı
sonucunda hem ilaçlara karşı direnç gelişmekte hem de sentetik ilaçların yapılarında bulunan
kimyasal maddelerin toksik etkiler doğurmaktadır. Mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı
direnç kazanmaları ve yeni patojen mikroorganizmaların keşfinden dolayı günümüzde
araştırmacılar, tıbbi bitkilerin antimikrobiyal özelliklerini araştırmaya yönelmişlerdir. Bu gibi
durumlara karşı çözüm geliştirmek için doğada var olan antibakteriyel kaynakları inceleyen
çalışmalarda, askorbik asidin (C vitamini) etkili bir antibakteriyel olduğunu gösterilmektedir.
Yapmış olduğumuz çalışmada çeşitli meyve türlerinin askorbik asit yönünden bolca ihtiva eden
meyve sularının birçok bakteri üzerindeki antibakteriyel aktivitesini incelemeyi
amaçladık.Çalışmamızda yüksek oranda C vitamini içeren meyvelerden meyve suları ve etil
alkol kullanarak ekstreleri elde edildi. Antibakteriyel aktivitelerinin tayini için disk difüzyon
yöntemi kullanıldı. Oluşan zon çaplarına göre değerlendirmeler yapıldı. Buna göre; Limon
(Citrus limonum); Moraxella catharalis, Lactobacillus casei, Pseudomonas aeuriginosa,
Escherichia coli bakterilerine, Şeftali (Prunus persica); Sadece Staphylococcus aureus’a, Nar
(Punica granatum); Lactobacillus casei, Staphylococcus aureus ve Moraxella catharalis’e,
Ananas (Ananas comosus); Sadece Moraxella catharalis’e güçlü antibakteriyel aktivite
göstermişlerdir. Eş zamanlı olarak çalışılan meyve posa ekstrelerinde etkili antibakteriyel
aktiviteleri görülmemiştir.Özellikle askorbik asit içeriği fazla olan citrus cinsi meyvelerin güçlü
antibakteriyel aktivitelerini askorbik asit içerikleriyle ilişkilendirebilmek mümkün olmaktadır.
Çalışmamız tamamen askorbik asit içeriği fazla olan meyve suları üzerine kurulmuştur.
Sonuçlarımıza göre Citrus cinsinin antibakteriyel özelliklerini sağlayan başka bir içeriği
olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Meyve Suları, Antibakteriyel, Askorbik Asit.
ABSTRACT
With the ease of drug supply in the globalizing world, the use of antibiotics has increased
tremendously both in the world and in our country. As a result of this increasing use of
antibiotics, both drug resistance develops and the chemical substances in the structures of
synthetic drugs cause toxic effects. Due to the resistance of microorganisms to antibiotics and
59

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

the discovery of new pathogenic microorganisms, nowadays researchers have turned to
investigate the antimicrobial properties of medicinal plants. In studies examining the
antibacterial sources that exist in nature to develop solutions against such situations, it is shown
that ascorbic acid (vitamin C) is an effective antibacterial. In our study, we aimed to examine
the antibacterial activity of fruit juices containing abundant ascorbic acid of various fruit species
on many bacteria.In our study, extracts of fruits containing high vitamin C were obtained by
using fruit juices and ethyl alcohol. Disk diffusion method was used for the determination of
antibacterial activities. Evaluations were made according to the formed zone diameters.
According to this; Lemon (Citrus limonum); Moraxella catharalis, Lactobacillus casei,
Pseudomonas aeuriginosa showed strong antibacterial activity only against Escherichia coli
bacteria; Peach (Prunus persica); Only against Staphylococcus aureus, Pomegranate (Punica
granatum); Lactobacillus casei against Staphylococcus aureus and Moraxella catharalis,
Ananas (Ananas comosus); only against Moraxella catharalis. Effective antibacterial activities
were not observed in fruit pulp extracts studied simultaneously.It is possible to associate the
strong antibacterial activities of citrus fruits, which have high ascorbic acid content, with their
ascorbic acid content. Our study is completely based on fruit juices with high ascorbic acid
content. According to our results, we think that Citrus genus may have another ingredient that
provides its antibacterial properties.
Keywords: Fruit Juices, Antibacterial, Ascorbic Acid
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YAĞLAR VE SAĞLIK
FATTY ACIDS AND HEALTH
Lisans Öğrencisi, Aybike Nur DÜLGER
Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR
Bezmialem Vakif University
ÖZET
Yağlar vücudumuzun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan temel besin
ögelerinden biridir. Önemli bir besin ve kalori kaynağı olan lipitler; yağda eriyen vitaminlerin
taşınması ve emilimine yardım eder, elzem yağ asitlerinin vücuda alınmasını sağlar, kan
lipidlerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Yağları vücudumuza birçok farklı besin
ile almaktayız. Çeşitli besinlerde farklı konsantrasyon ve özelliklerde yağ asidi bulunmaktadır,
bu nedenle yağ kaynaklarının vücudumuza etkileri ve her birine duyduğumuz ihtiyaç da
farklılık göstermektedir. Yeterli ve dengeli beslenme için yağların farklı etkilerine önem
verilmelidir. Özellikle vücuttaki etkileri çeşitlilik gösteren doymuş yağlar ve doymamış
yağların sağlık üzerine etkileri araştırmalarda önem verilen bir konudur. Paketli gıdalar ve fastfood’un yaygınlaşması ile tüketimi artmış olan trans yağlar ise önemli bir tartışma konusudur.
Yapılan çalışmalarda yağların nitelik ve nicelik olarak dengesiz tüketimi ile kardiyovasküler
hastalık, diyabet, kanser gibi birçok dejeneratif patolojiyle ilişkisi bulunmuştur. Diyetle alınan
farklı yağ asitleri kolesterol seviyelerini ve serum lipidlerinin düzeylerini farklı etkilemekte ve
bu durum koroner kalp hastalıkları ve ateroskleroz görülme sıklığını etkilemektedir. Doymuş
yağların LDL-kolesterolü yükselterek kalp ve damar hastalık riskini arttırdığına dair çalışmalar
mevcuttur. Ayrıca obezite diyabet gibi hastalıklara etkisi de araştırılmaya devam edilmektedir.
Omega-3 yağ asitlerinin kalp-damar ve beyin sağlığını geliştirici etkisi bilinmektedir. Ancak
lipitlerin artan tüketimiyle çeşitli hastalıklar arasındaki ilişkisi araştırılırken trans yağların
esansiyel bir yağ asidi olan araşidonik asit ihtiyacını arttırdığı ve kalp-damar hastalıkları riskini
yükselttiği görülmüştür. Bu çalışmada yağ asitlerinin sağlıkla ilişkisi birçok açıdan incelenmiş,
yağ asitlerinin kalp ve beyin sağlığına, obezite ve insülin direnciyle ilişkisi ve sağ kalıma
etkileri konusunda bilgiler derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yağ asitleri, trans yağ asitleri, hastalıklar, obezite, insülin direnci
ABSTRACT
Fats are essential nutrients required for the growth, remodeling and functioning of our body.
Lipids as an important source of nutrients and calories; helps the transport and absorption of
fat-soluble vitamins, ensures the intake of essential fatty acids into the body, and helps to keep
blood lipids under control. We consume fats with many different foods. There are fatty acids in
different concentrations and properties in various foods, so the effects of lipid sources on our
body and our need for each of them also differ. For healthy nutrition, attention should be paid
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to the different effects of lipids. In particular, the effects of saturated fats and unsaturated fats
on health, which have various effects on the body, are important issues in research. Trans fats
are also important topic of discussion. Studies have shown that the unbalanced consumption of
lipids in terms of quality and quantity is associated with many degenerative pathologies such
as cardiovascular disease, diabetes, and cancer. Different dietary fatty acids affect cholesterol
and serum lipid levels variously, which affects the incidence of coronary heart diseases and
atherosclerosis. There are studies showing that saturated fats increase the risk of cardiovascular
disease by raising LDL-cholesterol. In addition, the effects of obesity on diseases such as
diabetes continue to be investigated. Omega-3 fatty acids are known to improve cardiovascular
and brain health. However, while investigating the relationship between increased consumption
of lipids and various diseases, it was observed that trans fats increase the need for arachidonic
acid, an essential fatty acid, and increase the risk of cardiovascular diseases. In this study, the
relationship of fatty acids with health was examined in many ways, and information was
compiled on the relationship of fatty acids with heart and brain health, obesity and insulin
resistance, and their effects on survival.
Keywords: Fatty acids, trans fatty acids, diseases, obesity, insülin resistance
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HALK KÜLTÜRÜNÜN/BİLGİSİNİN GÜNÜMÜZ TIP BİLİMİNDEKİ KULLANIMI
VE İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT ON THE USE AND FUNCTIONALITY OF FOLK
CULTURE/KNOWLEDGE IN CONTEMPORARY MEDICAL SCIENCE
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERŞAHİN
Yüksek Lisans Öğrencisi İpek KIZIKOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ÖZET
Tarihsel süreçte tecrübe yoluyla oluşmuş halk kültürünün ve bunun bir bölümünü oluşturan
halk bilgisinin geçmişteki kullanımının ötesinde günümüzde de belli ölçüde işlevsellik taşıdığı
bilinmektedir. Söz konusu geleneksel kültür ve bilginin bu doğrultuda bilim, sanat ve hayatın
çeşitli alanlarında kullanılmakta olduğu da bilinen bir gerçektir. Halk kültürü ve bilgisinin
kullanım alanlarından birisini de “sağlık-tıp” alanı oluşturmaktadır.Sağlık konusundaki bu
geleneksel kültür ve bilgi, tıp alanında (modern tıpta) önceleri neredeyse bütünüyle uygunsuz
kabul edilip dışlanmış bir durumda bulunmaktadır. Söz konusu kültür ve bilgi yakın
dönemlerde ise önceki tutumun aksine kabul görerek “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” adıyla
anılmaya başlanmıştır.Dünya sağlık Örgütü’nün 2002 yılında yayımladığı “Geleneksel Tıp
Strateji Planlaması” ile geleneksel tıp uygulamalarının yasallaşması teşvik edilmiştir. Bunda
birtakım sebeplerin etken olduğu ifade edilmektedir. Halk kültüründe bulunan belli tedaviler ve
halk ilaçlarının daha ekonomik olması ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanan kimseler için
bir seçenek durumu oluşturması bu sebeplerden birisidir. Daha da önemli olan diğer bir sebep
ise bu türden bilgi ve uygulama ile kronik hastalıkların tedavisinde etkili sonuçlara ulaşıldığının
görülmesidir. Bu gibi sebepler de söz konusu kültür ve bilginin “geleneksel tıp” adı altında
alanın bilgi ve uygulamaları arasına dâhil edilmesinde önemli rol oymamıştır.Çalışmada Halk
kültürünün/bilgisinin tıp biliminde kullanım durumu ve boyutları üzerinde tespit ve
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda ilk olarak önem ve değer atfedilip araştırma
konusu yapılması anılabilir.Söz konusu kültür ve bilginin kullanımın diğer bir boyutunu ise
uygulamada kullanılması oluşturmaktadır. Çalışmada konu bu kapsamda hastalıklar, yöntemler
ve araçlar-ilaçlar olarak üç alt başlıkta değerlendirilmiştir.Ayrıca ulaşılan kaynaklarda ortaya
konulan bilgiler dâhilinde uygulamaların doğurduğu sonuçlar da ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halk Kültürü, Halk Bilgisi, Sağlık, Geleneksel Tıp, Tamamlayıcı Tıp
ABSTRACT
It is known that the folk culture, which has been formed through experience in the historical
process, and folklore, forming a part of it, beyond its use in the past, has a certain functionality
today. It is also a known fact that the traditional culture and knowledge in question are used in
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various fields of science, art and life within this direction. The field of "health-medicine"
constitutes one of the usage areas of folk culture and knowledge. This traditional culture and
knowledge about health was almost completely ruled out in the medical field (in modern
medicine) previously. The culture and knowledge in question have recently been accepted,
contrary to the previous attitude, they have begun to be mentioned as "Traditional and
Complementary Medicine". With the publication of "Traditional Medicine Strategy Planning"
by the World Health Organization in 2002, the legalization of traditional medicine practices
was encouraged. It is stated that a number of reasons are active in this process. One of these
reasons is that certain treatments and remedies in folk culture are more economical and they
create an alternative for people having difficulty in accessing health services. Another more
important reason is that effective results are achieved in the treatment of chronic diseases with
this kind of knowledge and practice. Such reasons also played an important role in including
the culture and knowledge in question among the knowledge and practices of the field under
the name of "traditional medicine". In the current study, determinations and evaluations have
been made on the use of folk culture/knowledge in medical science and its dimensions. Within
this context, first of all, the significance and value attributed to the subject and making it a
research subject can be stated. Another dimension concerning the use of the culture and
knowledge in question is their practical applications. In this context, the subject in the study
was assessed under three sub-headings such as diseases, methods and tools-drugs.In addition,
there has been an attempt to reveal the results of the applications within the information revealed
in the sources reached.
Keywords: Folk Culture, Folklore, Health, Traditional Medicine, Complementary Medicine
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ÖĞRENMENİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ
MOLECULAR BIOLOGY OF LEARNING
Doç. Dr. Banu Eren
Prof. Dr. Zafer EREN
Doktora Öğrencisi Münevver ÇAKIR ERTEKİN
Doç. Dr. Emine DIRAMAN
Dr. Gönül Solmaz SEZGİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Oğuz ERTEKİN
75. Yıl Aile Sağlığı Merkezi
Birçok görevi başarmamızı sağlayan, günlük yaşantımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan
bellek, genel olarak iki kategoride incelenebilmektedir.İnsanlar, yerler, nesneler hakkındaki
bilinçli hatırlama olan açık (dekleratif /ekspilisit) bellek özellikle omurgalı beyninde iyi
gelişmiştir. Motor beceriler ve diğer görevler hakkında bilinçsiz hatırlama olan örtülü
(nondekleratif/implisit) bellek ise klasik şartlanma gibi basit asosiyatif, kanıksama
(habitüasyon) ve duyarlanma (sensitizasyon) gibi asosiyatif olmayan türleri kapsar. Hem açık
hem de örtülü belleğin sürekliliği öğrenme sürecindeki tekrar sayısına bağlıdır ve bellek
süreklilik açısından en az iki farklı bileşene sahiptir. Kısa süreli bellek dakikalar ve saatler
sürerken uzun süreli bellek günler, haftalar bazı durumlarda ise ömür boyu sürer.Omurgalılarda
bellek ile ilgili çalışmalar hipokampal uzun süreli potansiyasyon ve uzun süreli uzaysal bellek
modellerinde yoğunlaşırken, omurgasızlarda ise bir meyve sineği olan Drosophila sp.’da koku
koşullanması ve bir deniz salyangozu olan Aplysia’da uzun süreli potansiyasyon modellerinde
yoğunlaşmıştır. Bellek konusunda çalışılan modellerde, bir transkripsiyon faktörü olan
cAMP’ye yanıt veren elementi bağlayıcı protein’in ‘cAMP response element binding protein’
(CREB) belleğin oluşumu için gerekli genlerin aktive edilmesinde anahtar rol oynadığı
belirlenmiştir. Tekrar eden uyarılar hücre içi siklik AMP (cAMP) ve Ca+2 konsantrasyonunda
artışa neden olur ve buna bağlı olarak protein kinaz A (PKA) katalitik alt ünitesi çekirdeğe
taşınır. PKA katalitik alt ünitesi burada CREB1 proteinini fosforilleyerek (pCREB1) bir
koaktivatör olan cAMP’ye yanıt veren elementi bağlayıcı proteine ‘CREB binding protein’
(CBP) bağlanmasını sağlar. CREB1 proteininin aktivasyonu ve CREB2 proteininin
baskılanmasının ortak etkisi ile spesifik proteinlerin sentezinde değişiklikler oluşur.
Anahtar Kelimeler: Bellek, Öğrenme, Moleküler biyoloji
ABSTRACT
Memory, which enables us to accomplish many tasks and is necessary for us to continue our
daily life, can be examined in two categories in general.Explicit (declarative/explicit) memory,
which is the conscious recall of people, places, and objects, is particularly well developed in
the vertebrate brain. Implicit (nondeclerative/implicit) memory, which is unconscious
recollection of motor skills and other tasks, includes simple associative types such as classical
conditioning, non-associative types such as habituation and sensitization. The continuity of both
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explicit and implicit memory depends on the number of repetitions in the learning process, and
memory has at least two different components in terms of continuity. Short-term memory lasts
for minutes and hours, while long-term memory lasts for days, weeks, and in some cases, for a
lifetime.While studies on memory in vertebrates focused on hippocampal long-term
potentiation and long-term spatial memory models, in invertebrates attention was focused on
olfactory conditioning in the fruit fly Drosophila sp. and in long-term potentiation patterns in
Aplysia, a sea snail. In models studied on memory, it has been determined that the cAMP
response element binding protein (CREB), a transcription factor, plays a key role in activating
the genes required for the formation of memory. Repeated stimuli cause an increase in the
intracellular cyclic AMP (cAMP) and Ca+2 concentration, and accordingly the protein kinase A
(PKA) catalytic subunit is transported to the nucleus. Here, the PKA catalytic subunit
phosphorylates the CREB1 protein (pCREB1), enabling it to bind to the element-binding
protein 'CREB binding protein' (CBP), which responds to a coactivator, cAMP. Activation of
CREB1 protein and suppression of CREB2 protein cause changes in the synthesis of specific
proteins.
Keywords: Memory, Learning, Molecular biology
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GOJİ BERRYNİN, LİTYUM KLORÜR BİRLİKTE KULLANIMININ GRAMPOZİTİF VE GRAM-NEGATİF BAKTERİ POPÜLASYONU ÜZERİNE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE COMBINED USE OF GOJI BERRY
AND PROPOLIS ON GRAM-POSITIVE AND GRAM-NEGATIVE BACTERIA
POPULATION
Prof. Dr. Mine ERGÜVEN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Enes ÇILDIR
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Amaç: Amacımız antibakteriyel etkilere sahip, besin takviyesi olarak sıkça tercih edilen
kırmızı goji berry ile bipolar bozukluk ve kanser tedavisinde kullanılan lityum klorürün (LiCl)
birlikte kullanımının birbirlerinin antibakteriyel etkilerini gram-pozitif ve gram-negatif
bakterilerde nasıl etkilediğini araştırmaktı.
Materyal ve metod: Bu çalışmada Escherichia coli (E.coli) ve Salmonella typhi (S. typhi)
gram-negatif bakteri ve Staphylococcus aureus (S. aerus) gram-pozitif bakteri olarak
kullanıldı. Bakteriler, Amerikan Tip Kültür Koleksiyonu’dan (ATCC) satın alındı. Bu
bakteriler seçici besiyerlerinde üretildi. Goji berry ve lityum klorürün makrodilüsyon testi ile
her bir bakteri soyundaki minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değeri, bakterilerin duyarlı
oldukları antibiyotiklerdeki MİK değerleri ise mikrodilüsyon testi ile saptandı. Buna göre her
bakteri suşu kontrol grubu (K), goji berry grubu (G), lityum klorür (LiCl) grubu, kombinasyon
grubu (G+LiCl) ve antibiyotik grubu (Amoksisilin, Amfisilin, Vankomisin) olarak ayrıldı. Test
maddelerinin, bakteri kolonilerinin sayısını değiştirip değiştirmediği agar-dilüsyon testi
kullanılarak değerlendirildi. Her test grubu (n:3) 3 defa tekrar edildi. Biyoistatistik analiz
Annova testi ve Tamhane’s T2 post-hoc testi kullanılarak yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Makrodilüsyon yöntemine göre goji berrynin MİK90 değerleri sırasıyla E.coli
(ATCC25922), S.typhi (ATCC39183) ve S.aerus’da (ATCC14222) ≥50 mg/ml, ≥50 mg/ml,
≥100 mg/ml olarak belirlendi. LiCl’ün MİK90 değerleri sırasıyla E.coli’de, S.typhi’de ve
S.aerus’da ≥100 mM, ≥150 mM ve ≥500 mM olarak belirlendi. Vankomisinin S.aerus’da
≥1.5 µg/ml, amoksisilinin S.typhi’de ≥10 µg/ml ve amfisilinin E.coli’de ≥8 µg/ml şeklinde
MİK değerleri saptandı. Kontrol grubuna göre kıyaslandığında tüm grupların, bakteri koloni
sayılarını azalttığı görüldü (p<0.05). Koloni sayıları sırasıyla K, G, LiCl, G+LiCl gruplarında
E.coli’de 300±7, 79±2, 72±3; S. typhi’de 300±6, 67±1,78±5, 77±3 ve S. aeurus’da 300±4,
116±6, 102±10, 101±5 olarak belirlendi. LiCl’e en dirençli bakteri S.aeurus, en duyarlı
bakterinin ise E.Coli olduğu saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada tek başına lityum klorür veya goji berry kullanımını test edilen tüm
bakteri türlerinin çoğalmasının inhibisyonu için yeterli olduğu, ikisinin bir arada antagonist etki
gösterdiği saptandı.
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Anahtar kelimeler: Goji berry, lityum klorür, antibakteriyel etki
ABSTRACT
Objectives: Our aim was to investigate how the combined use of red goji berry, which has
antibacterial effects and is frequently preferred as a nutritional supplement, and lithium chloride
(LiCl) which is used in the treatment of bipolar disorder and cancer, affect the antibacterial
effects of each other on gram-positive and gram-negative bacteria.
Materials and methods: In this study, Escherichia coli (E.coli) and Salmonella typhi (S. typhi)
were used as gram-negative bacteria and Staphylococcus aureus (S. aerus) as gram-positive
bacteria. Bacteria were purchased from the American Type Culture Collection (ATCC). These
bacteria were grown on selective-mediums. The minimum inhibitory concentration (MIC)
values of each bacterial strain were determined by the macrodilution test of goji berry and
lithium chloride, and the MIC values of the antibiotics to which the bacteria were sensitive were
determined by the microdilution test. Accordingly, each bacterial strain was divided into the
control group (C), the goji berry group (G), the lithium chloride (LiCl) group, the combination
group (G+LiCl) and the antibiotic groups (Amoxicillin, Ampicillin, Vancomycin). Whether the
test substances changed the number of bacterial colonies was evaluated using the agar-dilution
test. Each test group (n:3) was repeated 3 times. Biostatistical analysis was evaluated using
Annova test and Tamhane’s T2 post-hoc test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the macrodilution method, MIC90 values of goji berry were determined
as ≥50 mg/ml, ≥50 mg/ml, ≥100 mg/ml in E.coli (ATCC25922), S.typhi (ATCC39183) and
S.aerus (ATCC14222), respectively. MIC90 values of LiCl were determined as ≥100 mM,
≥150 mM and ≥500 mM in E.coli, S.typhi and S.aerus, respectively. The MIC values of
vancomycin in S.aerus, amoxicillin in S.typhi and ampicillin in E.coli were determined as ≥1.5
µg/ml, ≥10 µg/ml, ≥8 µg/ml, respectively. When compared to the control group, it was seen
that all groups decreased the number of bacteria colonies (p<0.05). The colony numbers were
determined as 300±7, 79±2, 72±3 in E.Coli, 300±6, 67±1,78±5, 77±3 in S. typhi, and 300±4,
116±6, 102±10, 101±5 in S.aeurus for C, G,LiCl, G+LiCl groups, respectively.It was
determined that the most resistant bacteria to LiCl was S. aerus, and the most sensitive bacteria
was E.coli.
Conclusion: In this study, it was determined that the use of lithium chloride or goji berry alone
was sufficient for the inhibition of the proliferation of all tested bacterial species and they
showed an antagonistic effect.
Keywords: Goji berry, lithium chloride, antibacterial effect
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KESTANE KABUĞUNUN İNSANDA GIDA TAKVİYESİ OLARAK
KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF THE USE OF CHESTNUT SHELL AS A FOOD
SUPPLEMENT IN HUMANS
Prof. Dr. Mine ERGÜVEN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Hevidar Perişan
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Amaç: İnsan beslenme döngüsünde besin öğesi olarak kullanılamayan gıda bileşenleri,
biyolojik atık kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle biyolojik atıkların, bakteri ve
virüslerin üremesi için çok uygun ortamlar olması çevre kirliliğine ve ona bağlı enfeksiyonlara
neden olmaktadır. Bu çalışmada amacımız, kestane (Castanea sativa Mill) kabuğunun
(Perikarp+integument) insanda gıda takviyesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin
araştırılmasıdır.
Materyal ve metod: Deneylerde 1000 mg üretimi Türkiye olan kestane kullanıldı. Kestaneler
kabuklarından ayrıldı. Parçalanarak lif haline gelen kestane kabuklarında duyusal özellikler ile
pH, kül miktarı, rutubet ve kuru madde miktarı, lif miktarı, karbonhidrat, protein ve yağ
miktarı, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, vitamin B12 miktarı ve total enerji tayini yapıldı.
Kestane lifleri (n:3) için testler 3 defa değişik zamanlarda tekrarlandı. Kestane lifleri ağız
yoluyla alımı kolaylaştırmak üzere bazı destekleyici etken maddeler de eklenerek jelatin kapsül
içine hapsedildi. Kapsül stabilite testleri yapıldı. İstatistiksel analiz Student-t-Test kullanılarak
yapıldı ve p<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Buna göre organoleptik analiz sonucu kestane kabuklarının kendine has renk, koku
ve görünüşte olduğu belirlenmiştir. Kestane kabuk özütlerinin pH’ı 4.7, kül miktarı 1.33,
rutubet ve kuru madde miktarı % 4.39, diyet lif miktarı % 5.70, karbonhidrat miktarı % 85.3,
yağ miktarı % 1.93, protein miktarı % 1.37, sırasıyla sodyum 8.04 mg/kg, potasyum 2.87
mg/kg, demir 58.72 mg/kg, kalsiyum 2.46 mg/kg ve total enerji değeri 375.4 kcal/100g/ 1569
kJ/100g olarak belirlenmiştir. Vitamin B12 miktarı ise saptanamamıştır.
Sonuç: Bu çalışma sonucunda, yüksek demir içeriği nedeni ile kestane kabuklarının besin öğesi
veya gıda takviyesi olarak kullanılması direkt demir preperatları kullanamayan anemi hastalığı
olan bireylere fayda sağlayabilir, anemide görülen hipoksiye bağlı doku hasarı önlenebilir.
Anahtar kelimeler: Kestane kabuğu, gıda artığı, gıda takviyesi
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ABSTRACT
Objectives: Food components that can not be used as nutrients in the human nutrition cycle are
considered as biological waste. In particular, biological wastes are very suitable environments
for the production of bacteria and viruses, causing environmental pollution and its’ related
infections. In this study, our aim is to investigate whether the chestnut (Castanea sativa Mill)
shell (Pericarp + integument) can be evaluated as a food supplement in humans or not.
Materials and methods: 1000 mg chesnuts produced in Turkey were used in the experiments.
Chestnuts were separated from their shells. The sensory properties, pH, the ash quantity, the
moisture and dry substance quantity, the fiber quantity, the quantity of carbohydrate, protein,
lipid, sodium, potassium, calcium, iron, vitamin B12, and total energy were determined in
chestnut shells that were broken down into fiber. The tests for chestnut shells (n:3) were
repeated 3 times at different times. Chestnut fibers were encapsulated in gelatin capsules by
adding some supporting active ingredients to facilitate oral intake. Capsule stability tests were
performed. The statistical analysis was performed using Student-t-Test and the values with
p<0.05 were considered statistically significant.
Results: Accordingly, as a result of organoleptic analysis, it was determined that chestnut shells
had a unique color, odor and appearance.The following results were determined that the pH of
chestnut shell extracts is 4.7, the ash content is 1.33, the moisture and dry substance amount is
4.39%, the dietary fiber amount is 5.70%, the carbohydrate amount is 85.3%, the lipid amount
is 1.93%, the protein amount is 1.37%, the amounts of sodium, potassium, iron, calcium are
determined as 8.04 mg/kg, 2.87 mg/kg, 58.72 mg/kg, 2.46 mg/kg, respectively, and total energy
value 375.4 kcal/100g/ 1569 kj/100g. The amount of vitamin B12 could not be determined.
Conclusion: As a result of this study, the use of chestnut shells as a nutrient or food supplement
due to its’ high iron content may benefit individuals with anemia who can not use iron
preparations directly, and preven tissue damage due to hypoxia seen in anemia.
Keywords: Chesnut shell, food leftover, food supplement
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ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE
İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FACTORS IN THE COMMUNICATION
SECTOR WITHIN THE FRAMEWORK OF ISO 31000 CORPORATE RISK
MANAGEMENT STANDARD
Dr. Cengiz AKYILDIZ
Üsküdar Üniversitesi
Dr. Nuri BİNGÖL
Üsküdar Üniversitesi
ÖZET
Film ve televizyon endüstrisi aşırı gürültü, yüksekten düşme, çarpma, elektrik çarpması, kaygan
yüzey, yangım, patlama, fiziksel yorgunluk, tükenmişlik sendromu, stres, anksiyete, aşırı iş
yükü ve kaygı, yüksek ışık maruziyeti, stüdyo ve set kazaları, alkol bağımlılığı, göz
enfeksiyonları, dermatit ve AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gibi mürettebatın ve
aktörlerin sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek çeşitli riskler içermektedir. Bu riskler hem
kayıt yapılırken hem de canlı uygulamalarda mevcuttur. Risk yönetimi çalışmaları ile bu
sorunlar en aza indirilebilse de özellikle küçük veya düşük bütçeli yapımlarda bu tür
uygulamalar her zaman yapılmamaktadır. Türkiye’de İSG ile ilgili birçok sektörde ciddi
çalışmalar yapılıyor olsa da iletişim sektörüne yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risk
yönetimi çalışması yapılmamıştır. ISO 31000 ve ISO 31010, Kurumsal Risk Yönetimi
(KRY)esaslarını oluşturan iki standarttır. ISO 31000 kurumsal riskleri ve çözüm önerileri
hakkında bilgi verirken, ISO 31010 yapılacak risk değerlendirme yöntemlerinin özelliklerini
anlatır. İSG risklerinin yönetimi ve değerlendirmesi Kurumsal Risk Yönetiminin bir parçasıdır.
KRY standartlarını temel alan bu çalışmanın amacı, bir reklam filmi çekim setindeki mesleki
risklerin yönetimine yönelik araçları belirlerken standartların uygulama etkilerini, analiz etmek
ve değerlendirmektir. Çalışma, film ve televizyon endüstrisinde setlerdeki çalışma yöntemleri
ve çekimler konusunda profesyonel deneyime sahip uzmanlarla yapılan görüşmelerden
yararlanmıştır. Çalışmamız, standartların temel esasları, film çekim alanlarındaki KRY ve İSG
uygulamaları, kullanılan araç ve yöntemler, iletişim ve istişarenin önemi, risklerin kapsam ve
kriterleri, risk değerlendirme süreci, risklerin azaltılması, saha uygulamaları, izleme, kontrol ve
gözetme faktörlerini incelemiş, KRY kriterleri bağlamındaki esaslara örnek olmak üzere sette
bir FMEA risk analizi yapılarak tamamlanmıştır. Sonuç olarak, setlerdeki kaza risklerini en aza
indirmek için gerekli temel özelliklere sahip risk yönetimi kavramının geliştirilmesi konusunda
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İletişim sektörü, ISO 31000 Risk yönetimi, ISO
31010 Risk yönetimi
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ABSTRACT
The film and television industry has suffered from excessive noise, falling from height, impact,
electric shock, slippery surface, fire, explosion, physical fatigue, burnout syndrome, stress,
anxiety, overwork and anxiety, exposure to high light, studio and set accidents, alcohol
addiction, eye infections, dermatitis, and sexually transmitted diseases such as AIDS, which
can harm the health and safety of crew and actors. These risks exist both while recording and
in live applications. Although these problems can be minimized with risk management studies,
such applications are not always made, especially in small or low-budget productions.
Although serious studies are carried out in many sectors related to OHS in Turkey, no
Occupational Health and Safety (OHS) risk management study has been conducted for the
communication sector. ISO 31000 and ISO 31010 are two standards that form the basis of
Enterprise Risk Management (CRM). While ISO 31000 provides information about corporate
risks and solution proposals, ISO 31010 describes the features of risk assessment methods to
be made. Management and assessment of OHS risks are part of Enterprise Risk Management.
The aim of this study, which is based on the ERM standards, is to analyse and evaluate the
application effects of the standards while determining the tools for the management of
occupational risks in a commercial film shooting set. The study benefited from interviews with
experts with professional experience in working methods and shootings on sets in the film and
television industry. Our study examined the basic principles of the standards, ERM and OHS
practices in film shooting areas, the tools and methods used, the importance of communication
and consultation, the scope and criteria of risks, the risk assessment process, the reduction of
risks, field practices, monitoring, control, and surveillance factors. An FMEA risk analysis was
completed on the set as an example of the principles. As a result, suggestions have been made
on the development of the concept of risk management, which has the necessary basic features
to minimize the accident risks in the embankments.
Keywords: Occupational Health and Safety, Communication sector, ISO 31000 Risk
management, ISO 31010 Risk management
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YENİ BİR SERMAYE ÜRETİM ARACI OLARAK METAVERSE: SANAL ARAZİ
PİYASASI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
META-VERSE AS A NEW CAPITAL GENERATION TOOL: AN INVESTIGATION ON
THE VIRTUAL LAND MARKET
Dr. Özkan YALÇIN
Bağımsız Araştırmacı
Öğr. Gör. Dr. Abidin KEMEÇ
Uşak Üniversitesi
ÖZET
Tarihsel süreç içerisinde bilim, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerle paralel
olarak toplumsal ve ekonomik yapılar da dönüşüm etkili olmuştur. Özellikle yeni nesil iletişim
teknolojilerin günlük yaşamın her alanına dahil olması birçok yeni kavram gündeme getirmiştir.
Bu çerçevede son dönemde sıklıkla gündemde yer alan kavramlardan biri ise ‘metaverse’dür.
Basit anlamda ‘Meta’ ve ‘Verse’ kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan bu yani kavram ‘öte
evren/evren ötesi’ anlamına gelmektedir. Daha detaylı bir anlatıyla metaverse ‘fiziksel bir
eyleme çok fazla ihtiyaç duymaksızın, bulunulan ortamdan ayrılmadan çeşitli genişletilmiş
gerçeklik cihazları kullanarak deneyimlenen bilişsel üç boyutlu bir evren’ olarak ifade
edilmektedir. Metaverse gerçek hayatın bir paralel evreni olarak kurgulanmakta ve sanal bir
dünya oluşturmayı hedeflemektedir. Gerçek hayata alternatif olarak tasarlanmak istenen bu
yeni sanal dünyanın en büyük amaçlarından biri ise ekonomik ilişkilerin sanal dünyaya
taşınmasıdır. Gelişim aşamasında olmasına rağmen günümüzde insanlar metaverse olarak
adlandırılan bu sanal dünyada reklamcılık faaliyeti yürütmekte; kültürel ve sanatsal aktivitelere
katılabilmekte; alışveriş yapabilmekte; toplantılar düzenleyebilmekte; oyun oynamakta; dijital
ürün (NFT), arsa ve mülk alıp satabilmekte veya kiralayabilmektedir.Hazırlanan bu çalışma,
metaverse kavramına farklı bir boyuttan bakarak yaratılan bu sanal dünyada gelişen ekonomik
ilişkileri sanal arazi satışları üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada bu
sanal dünyada ki ‘metalardan (değişim değeri olan şeylerden)’ arazilere üzerine odaklanılmıştır.
Çalışmada metaverse için popüler arazi satış platformlarından Decentraland, The Sandbox,
Cryptovoxels ve Somnium Space verileri üzerinden incelemeler gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen veriler üzerinden arazilerin kullanım ve değişim değerleri tespit edilmeye çalışılarak;
arazi piyasasının ekonomik değer bütünü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan incelemeler
neticesinde arazi alım ve satımı üzerinden sermaye birikim süreçlerinin yaratılmaya başladığı
ve bu sanal yeni kapitalist ilişkileri ortaya çıkardığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Metaverse, Kapitalizm, Sanal Arazi.
ABSTRACT
In parallel with the rapid developments in science, technology and communication in the
historical process, the transformation of social and economic structures has also been effective.
Especially the inclusion of new generation communication technologies in every aspect of daily
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life has brought many new concepts to the agenda. In this context, one of the concepts that has
been on the agenda recently is the 'metaverse'. In simple terms, this concept, which is formed
by the combination of the words 'Meta' and 'Verse', means 'beyond universe/beyond universe'.
In a more detailed narrative, the metaverse is expressed as 'a cognitive three-dimensional
universe that can be experienced using various augmented reality devices without leaving the
environment without much need for a physical action'. Metaverse is fictionalized as a parallel
universe of real life and aims to create a virtual world. One of the biggest goals of this new
virtual world, which is intended to be designed as an alternative to real life, is to transfer
economic relations to the virtual world. Although it is in the development stage, today people
carry out advertising activities in this virtual world called the metaverse; can participate in
cultural and artistic activities; able to shop; can organize meetings; playing games; It can buy,
sell and rent digital goods (NFTs), land and property.This study aims to examine the economic
relations developing in this virtual world, which was created by looking at the concept of
metaverse from a different dimension, through virtual land sales. In this context, the study
focused on the 'commodities (things with exchange value)' lands in this virtual world. In the
study, analyzes were carried out on the data of Decentraland, The Sandbox, Cryptovoxels and
Somnium Space, which are popular land sales platforms for the metaverse. The economic value
of the land market has been tried to be revealed by trying to determine the use and exchange
values of the lands through the data obtained. As a result of the examination, it was seen that
the processes of capital accumulation began to be created through the purchase and sale of land
and these virtual new capitalist relations emerged.
Keywords: Metaverse, Capitalism, Virtual Land.
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KENTLİ HAKLARI AÇISINDAN YEREL HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
ANTALYA ÖRNEĞİ
EVALUATION OF LOCAL SERVICES IN TERMS OF URBAN RIGHTS: ANTALYA
CASE
Dr. Özkan YALÇIN
Bağımsız Araştırmacı
ÖZET
Sanayi devrimi ardından yaşanan sosyo-ekonomik bir takım değişimle birlikte, kırsal
alanlardan kentsel alanlara doğru hızlı bir göç hareketliliği gerçekleşmiştir. Bu hareketliliğin
sonucunda ise artı ürünün coğrafi olarak yoğunlaştığı ve nüfusun giderek arttığı kentsel
mekânlar oluşmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte gerek dünyada gerekse Türkiye'de üretim
ilişkilerine bağlı olarak yaşanan tüm dönüşümlerin sonucu, kentlerde ki bu hızlı nüfus artışı
plansız büyüme, konut yetersizliği ve altyapı sorunları başta olmak üzere ciddi fiziksel sorunları
ortaya çıkarmıştır. Bu fiziksel sorunların yanı sıra kent kimliği-hemşerilik bilinci kaybolması,
hukuksal adaletsizlikler ve insan hakları boyutunda da kentlerde yaşanan sosyal sorunlar
giderek artmıştır. Kentsel alanda yaşanan bu problemlerin daha derinleşmesi ile hukuksal ve
yönetsel açıdan birtakım düzenlemeler geliştirilmeye ve uygulanmaya çalışılmıştır. Bu
doğrultuda, Birinci Kuşak Hakların ve İkinci Kuşak İnsan Haklarının tartışılmasının ardından,
1970'lerde UNESCO'nun önerisiyle gündeme gelen Üçüncü Kuşak Haklar kent özelinde farklı
bir düzlemde tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların neticesinde Avrupa Yerel ve Bölgesel
Kongresi'nce Mart 1992'de ‘Avrupa Kentsel Şartı’ kabul edilmiş ve bu düzenleme kentli
haklarının tanınmasında önemli bir adım olmuştur. ‘Avrupa Kentsel Şartı’da Avrupa
yerleşimlerinde yaşayan kent sakinlerinin sahip oldukları belirtilen yirmi tane hak
sayılmıştır.Bu çerçevede hazırlanan çalışma; ‘kentli hakları’ kavramını Antalya örneğinde
değerlendirebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak; 'Kentli Hakları' kapsamında sayılan
yirmi tane hakkın durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet raporlarında yer alan
Muhtarlık Bilgi Merkezi (MUBİM) sistemi üzerinden gelen vatandaş talep verileri derlenerek
incelenmiştir. Yapılan inceleme ve analizler neticesinde, Türkiye’de hukuki ve yönetsel
yapısını yakından etkileyen kentli hakları konusunda vatandaş talepleri Antalya kenti üzerinden
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kentli Hakları, Avrupa Kentsel Şartı, Antalya.
ABSTRACT
With the socio-economic changes experienced after the industrial revolution, there was a rapid
migration movement from rural areas to urban areas. As a result of this mobility, urban spaces
have been formed where the surplus product is geographically concentrated and the population
is increasing. With the industrial revolution, as a result of all the transformations in the world
and in Turkey due to production relations, this rapid population growth in cities has revealed
serious physical problems, especially unplanned growth, lack of housing and infrastructure
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problems. In addition to these physical problems, the loss of urban identity-citizenship
awareness, legal injustices and social problems in the cities in terms of human rights have
gradually increased. With the deepening of these problems in the urban area, some legal and
administrative regulations have been tried to be developed and implemented. In this direction,
after the discussion of First Generation Rights and Second Generation Human Rights, Third
Generation Rights, which came to the agenda with the proposal of UNESCO in the 1970s,
started to be discussed on a different platform specific to the city. As a result of these
discussions, the 'European Urban Charter' was accepted by the European Local and Regional
Congress in March 1992 and this regulation was an important step in the recognition of the
rights of the citizens. In the 'European Urban Charter', twenty rights stated to be possessed by
urban residents living in European settlements are counted.The study prepared in this
framework; It has been prepared in order to evaluate the concept of 'urban rights' in the case of
Antalya. In this direction, using the document analysis technique, one of the qualitative research
methods, in the study; The status of twenty rights counted within the scope of 'Urban Rights'
were analyzed by compiling the citizen demand data coming from the Headman’s Information
Center (MUBİM) system included in the Antalya Metropolitan Municipality Activity reports.
As a result of the examinations and analyzes made, the demands of citizens on the rights of
citizens, which closely affect the legal and administrative structure in Turkey, have been tried
to be revealed through the city of Antalya.
Keywords: City, Urban Rights, European Urban Charter, Antalya.
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BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ İLE ÖDEME SİSTEMLERİNİN DİJİTAL
DÖNÜŞÜMÜNDE COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DIGITAL
TRANSFORMATION OF THE BANKING AND FINANCE SECTOR AND PAYMENT
SYSTEMS
Doktora Adayı Gökçen AYDINBAŞ
Anadolu Üniversitesi
ÖZET
2019 yılı Aralık ayında Çin’in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde beklenmedik şekilde ciddi
akut solunum yolu hastalığına yol açan bir virüs ortaya çıkmıştır. 2020 yılına gelindiğinde ise
bu yeni virüs, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dünyada hızla yayılan bu yeni tip coronavirüs,
her ne kadar insanları sağlık açısından etkiliyor gibi görünse de aynı zamanda sosyo-ekonomik
yaşantıyı da ciddi ölçüde değiştirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 olarak
adlandırılan yeni coronavirüs salgını, gerek sosyal gerekse ekonomik hayatta özellikle de
dijitalleşmenin hızını artıracak bir etki yaratmaktadır. Dolayısıyla küresel boyutta yaşanan
Covid-19 salgının en önemli yansıması da pek çok sektörün dijitalleşme yönünde evrilmesi
olarak kabul edilmektedir. Dijital teknolojilerin sıklıkla kullanıldığı bankacılık ve finans
sektörü de bu dönüşümden en çok etkilenen sektörlerdendir. Bu bağlamda finansa ilişkin olarak
küresel nitelikli salgının ekonomik sonuçları bütün dünya için son derece önemlidir. Bu
çalışma, Covid-19 pandemisinin Türkiye özelinde finans sektörüne etkisine yoğunlaşmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, bankacılık ve finans sektörünün dijital dönüşümünde Covid-19
pandemisinin etkisini araştırmaktır. Bu doğrultuda; Covid-19 pandemisinde önce ve sonrası
dönem bazında Türkiye için POS (Satış Noktaları Terminali), ATM (Bankamatik/Otomatik
Vezne Makinesi), ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) yazılım sayıları, temassız kart sayıları,
temassız POS, ÖKC yazılım sayıları ve mobil temassız, karekod ile ödemeye ilişkin veriler
tablo analizi şeklinde yorumlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, kart sayılarına
ilişkin analizde Covid-19 pandemisiyle birlikte; toplam kredi kartı, banka kartı ve toplam ön
ödemeli kart sayısında ciddi artışlar olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca temassız kart sayısı
kapsamında da toplam kredi kartı, banka kartı ve toplam ön ödemeli kart sayısındaki artışlar
dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra karşılaştırılan dönemler için temassız POS ve ÖKC
yazılımları ve mobil temassız, karekodla yapılan ödeme işlemlerinde sürekli bir artış olduğu
fark edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Bankacılık ve Finans, Covid-19
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ABSTRACT
In December 2019, a virus unexpectedly emerged in Wuhan, China’s Hubei province, that
caused a serious acute respiratory illness. By 2020, this new virus has affected the whole world.
Although this new type of coronavirus, which is spreading rapidly around the world, seems to
affect people in terms of health, it has also seriously changed socio-economic life. The new
coronavirus pandemic, named as Covid-19 by the World Health Organization, has an effect that
will increase the speed of digitalization in both social and economic life. Therefore, the most
important reflection of the Covid-19 pandemic, which is experienced on a global scale, is
considered the evolution of many sectors towards digitalization. The banking and finance
sectors, where digital technologies are frequently used, are among the sectors most affected by
this transformation. In this context, the economic consequences of the global epidemic
regarding finance are extremely important for the whole world. However, the study focuses on
the impact of the Covid-19 pandemic on the financial sector in Turkey. This study aims to
investigate the impact of the Covid-19 pandemic on the digital transformation of the banking
and finance sector. In this direction, in the period before and after the Covid-19 pandemic, POS
(Sales Terminal), ATM (Debit/Automatic Cashier Machine), ÖKC (Payment Recording
Device) software numbers, contactless card numbers, contactless POS, ÖKC software numbers
and mobile contactless for Turkey, data related to payment with data matrix were interpreted
as table analysis. According to the findings obtained in the study, with the Covid-19 pandemic
in the analysis of the number of cards, it has been proven that there are significant increases in
the total number of credit cards, debit cards and total prepaid cards. In addition, within the scope
of the number of contactless cards, the increase in the total number of credit cards, debit cards
and total prepaid cards draws attention. In addition, it is noticed that there is a continuous
increase in payment transactions made with contactless POS and ÖKC software and mobile
contactless, data matrix for the compared periods.
Keywords: Digitization, Banking and Finance, Covid-19
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İŞ MODELLERİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA DEĞİŞİMİ: AYAKKABI SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
CHANGING BUSINESS MODELS FROM PAST TO PRESENT WITH A SUSTAINABLE
AND INNOVATIVE APPROACH: THE CASE OF THE SHOES INDUSTRY
Prof.Dr.Dilber Ulaş
Ankara Üniversitesi
ÖZET
Alex Osterwalder tarafından 2008 yılında geliştirilen İş Modeli Kanvası girişimcilere, nasıl
gelir elde edebileceklerini ve iş fikirlerini değişen koşullara göre nasıl güncelleyebileceklerini
açıklamaktadır. İş modeli geliştirilirken kanvasta doldurulması gereken başlıklar: değer önerisi,
müşteri segmenti, kanallar, müşteri ilişkileri, maliyet yapısı, gelir modeli, anahtar aktiviteler,
temel kaynaklar ve temel ortaklardır. 1920'li yılların başında standart, benzer, az çeşitte ürünün
kitlesel üretimi yapılmakta olup, düşük fiyatla büyük miktarlarda üreterek, üretimde verimliliği
arttırmaya önem verilmiştir. 1970’li yıllardan sonra ise bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan
yatırımlarla, kitlesel üretimin yerini esnek üretim modelleri almaya başlamıştır. Farklı ve özgün
çok çeşitte ürünleri model, renk, tasarım ve işlevsel olarak müşterinin beğenisine göre
üretebilmek anlamına gelen Toyota Üretim Sistemi (Yalın üretim sistemleri) önem kazanmıştır.
Hizmet sektörünün ve bilgi ekonomisinin gelişmesiyle birlikte franchising, fason üretim gibi iş
modelleri, evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi esnek istihdam modelleri ortaya çıkmıştır.
İnternet ekonomisinin gelişmesi, akıllı telefon kullanımının artması ile birlikte geleneksel
işletmelerin yerini dijital iş modelleri, hibrit iş modelleri almıştır. Kitle ekonomisi modeli (uber,
airbnb), serbest veri, büyük veri ekonomileri facebook, twitter, google), yapay zeka, artırılmış
gerçeklik, nesnelerin interneti, mobil pazarlama, blockchain, bulut bilişim, 3D yazıcılar,
nanoteknoloji gibi dijital dönüşüm teknolojileriyle iş modelleri değişmeye ve yeni iş modelleri
hızla artmaya başlamıştır. Pandeminin etkisi de tüm dünyada tüketici davranışlarını, taleplerini,
işletmelerin iş yapma şekillerini ve iş modellerini değiştirmiştir.Sürdürülebilir kalkınma;
gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanlarına zarar vermeden günlük
ihtiyaçların temin edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için sosyal ve
çevresel boyutların dikkate alınması gereği, uzun vadeli yaklaşımları zorunlu kılmaktadır.
1980’li yılların ortalarında Porter (1985), rekabet avantajı konusundaki çalışmaları bağlamında
değer zinciri kavramını geliştirmiştir. Çalışmada ayakkabı sektöründe değer zincirinde yer alan
faaliyetlerin sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla girişimcilerin iş modellerini nasıl
değiştirdiği, yeni iş modellerinin neler olduğu (satış geliri, çok kanallı satış, e-ticaret, e-pazar
yerinden satış, e-posta ile satış, sosyal ticaret, mobil pazarlama, sözleşmeli üretim, franchise,
bayilik verme, lisanslama, ortak girişim, satın alma, e-ihracat, kooperatifleşme), değer
zincirinde değerin nasıl arttırılabileceği, incelenmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş modeli, dijital dönüşüm, değer zinciri, sürdürülebilirlik.
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ABSTRACT
Developed by Alex Osterwalder in 2008, the Business Model Canvas explains to entrepreneurs
how they can earn money and update their business ideas according to changing conditions.
While developing the business model, the topics that should be filled in on the canvas are: value
proposition, customer segment, channels, customer relationships, cost structure, revenue model,
key activities, key resources and key partners. At the beginning of the 1920s, mass production
of standard, similar, few types of products was made, and it was important to increase efficiency
in production by producing large quantities at low prices given. After the 1970s, with the
investments made in information and communication technologies, mass production began to
be replaced by flexible production models. Toyota Production System (Lean Production
Systems), which means being able to produce different and unique products in terms of model,
color, design and functionality according to the customer's taste, has gained importance. With
the development of the service sector and the knowledge economy, business models such as
franchising, contract manufacturing, flexible employment models such as working from home
and part-time work have emerged. With the development of the internet economy and with the
increasing use of smart phones, digital business models and hybrid business models have
replaced traditional businesses. Business models are changing with digital transformation
technologies such as mass economy model (uber, airbnb), free data, big data economies
(facebook, twitter, google), artificial intelligence, augmented reality, internet of things, mobile
marketing, blockchain, cloud computing, 3D printers, nanotechnology. and new business
models started to increase rapidly. The effect of the pandemic has also changed consumer
behavior, demands, the way businesses do business and business models all over the
world.Sustainable development is defined as the provision of daily needs without
compromising the ability of future generations to meet their own needs. In the mid-1980s,
Porter (1985) developed the concept of value chain in the context of his work on competitive
advantage. Shoe making in Turkey was completely handcrafted until the end of the 19th
century. Machine park investments made in the sector in the 1980s accelerated industrialization.
Shoe consumption habits are changing and e-export and e-commerce are increasing. In this
study, how the activities in the value chain in the shoe industry change the business models of
entrepreneurs with a sustainable and innovative understanding, what new business models are
(sales income, multi-channel sales, e-commerce, e-marketplace sales, e-mail sales, social
commerce), mobile marketing, contract production, franchise, dealership, licensing, joint
venture, purchasing, e-export, cooperativeization), how the value can be increased in the value
chain has been examined and solution proposals have been developed.
Keywords: Business model, digital transformation, value chain, sustainability.
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TÜRK TURİZMİNDE TÜKETİCİ HAKLARININ HUKUKSAL SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
LEGAL PROBLEMS OF CONSUMER RIGHTS IN TURKISH TOURISM AND
SOLUTION SUGGESTIONSABSTRACT
Doktora Öğrencisi Çilem BULŞU
İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Demirkol
İstanbul Üniversitesi
ÖZET
Turizm, hizmetinin yapısından dolayı satın alma sırasında ürünün denenmesinin mümkün
değildir. Hizmet sunucunun vermiş olduğu bilgiler ışığında tüketici ürüne ilişkin satın alma
kararı vermektedir. İnsan unsurunun çok yoğun olduğu turizm sektöründe hizmet
standartlaşması pek de mümkün olmamasından dolayı bazen satın alma sırasında vaat edilenle
sunulan arasında farklılıklar olabilmektedir. Tüketiciye ürüne ilişkin yanıltıcı reklamların
yapılması tüketicinin hizmet sırasında hayal kırıklığı yaşatmaktadır. Bütün bu olumsuzluklar
turizm sektörü için olumsuz bir imaj oluşmaktadır. Ayrıca sadece hizmetten dolayı değil bazen
de tüketicinin hizmete yüklediği anlamdan kaynaklı farklılıklar da yaşanabilmektedir. Sunulan
hizmet bazı tüketiciler için kusursuz olarak tanımlanabilirken bazıları için yetersiz olarak
nitelendirilebilmektedir. Yaşanan bu durum tüketicilerde bir takım tatminsizliklerin
yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu sorunların en aza indirgenebilmesi için tüketicilerin ve
hizmet sunucuların haklar konusunda bilinç olması gerekmektedir. Turizm, birçok ülkede
olduğu gibi Türkiye için de önemli bir gelir ve saygınlık kaynağıdır. Tüketici olarak turistlerin
karşılaşmış olduğu problemler ve bu problemlerin çözümünde izlenen yol devamlılık açısından
oldukça önemlidir. Tüketicilerin ve hizmet sunucuların birbirlerine karşı hükümlülüklerinin
farkında olacak şekilde bir davranış sergilemeleri gerekmektedir. Tüketiciler ve hizmet
sunucular hizmete ilişkin yoruma açık bir nokta bırakmamalıdır. Bütün detaylar açıkça ifade
edilmelidir. Bu çalışma derleme niteliğinde olup Türkiye’de turistlerin yaşamış oldukları
hukuksal sorunlar ve sorunlara ilişkin üretilen çözüm önerilerini irdelemektedir. 2013 yılında
Türkiye Turizmi Hukuksal Sorunları Çalıştayı’ nın hazırlamış olduğu rapor çalışamaya yön
vermektedir. Sorunlara ilişkin çıkarılan kanunların tüketiciler ve hizmet satıcıları tarafından
özenle öğrenilmesinin önemi vurgulanmakla birlikte kamunun da sorunlarla ilgili takipçi
olmasının çözümler açısından etkili olacaktır. Hem tüketicinin hem de hizmet sunucunun
birbirlerine karşı hükümlülüklerinin bilincinde olmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Tüketici Hakları, Hukuksal Sorunlar
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ABSTRACT
Due to the nature of the tourism service, it is not possible to try the product at the time of
purchase. In the light of the information provided by the service provider, the consumer makes
a purchase decision regarding the product. In the tourism sector, where the human factor is very
intense, service standardization is not possible, sometimes there may be differences between
what is promised and what is offered at the time of purchase. Making misleading advertisements
about the product to the consumer causes disappointment during the service. All these
negativities create a negative image for the tourism sector. In addition, there may be differences
not only due to the service, but also sometimes due to the meaning that the consumer attributes
to the service. While the service offered may be described as perfect for some consumers, it
may be described as inadequate for others. This situation may cause some dissatisfaction among
consumers. In order to minimize these problems, consumers and service providers should be
aware of their rights. Tourism is an important source of income and prestige for Turkey, as in
many countries. The problems faced by tourists as consumers and the way to solve these
problems are very important in terms of continuity. Consumers and service providers must
behave in a way that is aware of their obligations towards each other. Consumers and service
providers should not leave any room for interpretation of the service. All details should be
clearly stated. This study is a compilation and examines the legal problems experienced by
tourists in Turkey and the solutions produced for the problems. The report prepared by the
Workshop on Legal Problems of Turkey Tourism in 2013 guides the study. While the
importance of learning the laws enacted regarding the problems carefully by the consumers and
service providers is emphasized, it will be effective for the solutions to be followed by the
public regarding the problems. Both the consumer and the service provider should be aware of
their obligations towards each other.
Keywords: Tourism, Consumer Rights, Legal Issues
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BACASIZ SANAYİNİN BİLİNMEYEN YÖNÜ: TURİZM GELİRLERİ NASIL
HESAPLANIYOR?
THE UNKNOWN ASPECT OF THE FLUELESS INDUSTRY: HOW İS TOURİSM
REVENUES CALCULATED?
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe ATAR YILMAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Bir ülkede turizmin ekonomik olarak değerlendirilebilmesi o ülkenin yıl içerisindeki turizm
gelirleri pastasından ne kadar pay aldığı ile de ilgilidir. Bir ülkenin bugün bacasız sanayisi
olarak adlandırdığı turizm verilerinden yüksek bir pay alması ekonomik olarak dünya
pazarındaki konumunu pozitif anlamda şekilde etkileyecek, rakipleri arasında üst sıralara
taşınmasına olanak sağlayacaktır. Bu yüzden turistik gelirler dünya ekonomisi düşünüldüğünde
istatistiksel verilerin en önemlilerinden biri olarak adlandırılabilir. Bir ülkenin turizm
gelirlerinin en doğru şekilde hesaplanması, bu kadar önemli bir konunun tek bir hesaplama
yöntemine tabi tutulamayacağından yola çıkılarak da geliştirilen yöntemlerin gelirleri en doğru
şekilde yansıtacak şekilde olması önem arz etmektedir.Bu noktadan hareketle yapılan bu
çalışmanın amacı; Turizm gelirlerinin hesaplanmasındaki yöntemleri inceleyip, yöntemlerin
nasıl yapıldığına dair bilgiler sunarak turizm alanı dışında yer alan bireyler için de aslında her
yıl içinde oldukları konu ile ilgili bir farkındalık yaratmaktır. Bu anlamda çalışma hem küresel
hem bölgesel anlamda bugün büyük önem arz eden turizmin gelirlerinin hesaplanma
yöntemlerini sunarak bu yöntemlerin neler olduğunu bilmek isteyen turizm ile bir bağı
bulunmayan bireylere gerekli bilgileri sunması açısından önemlidir. Çalışma konu ile ilgili
çeşitli kaynakların taranmasından sonra konuyla ilgili geniş bir literatürün tarandığı derleme bir
çalışmadan ibarettir. Çalışma kapsamında literatür taraması yapılarak konuyla ilgili kavramsal
çerçeve oluşturulmuştur. Araştırma derleme bir çalışma olduğundan analize yönelik herhangi
bir çalışmaya başvurulmamış, önceki yapılan çalışmaların sonuçlarından yararlanılarak
genellemeler yapılmış, sonuçlar değerlendirilmiş ve konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Gelirleri, Turizm Sektörü, Yabancı Ziyaretçi, Turizm Ekonomisi.
ABSTRACT
The economic evaluation of tourism in a country is also related to the share of that country's
tourism revenues during the year. A country's high share of tourism data, which it calls the
flueless industry today, will positively affect its position in the world market economically and
will enable it to move to the top rank among its competitors. Therefore, tourism revenues can
be named as one of the most important statistical data when considering the world economy. It
is important that the tourism revenues of a country are calculated in the most accurate way and
that the methods developed based on the fact that such an important subject cannot be subjected
to a single calculation method, should reflect the revenues in the most accurate way. From this
point of view, the aim of this study is; By examining the methods of calculating tourism
revenues and providing information on how the methods are made, it is actually to create an
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awareness about the subject they are in every year for individuals outside the tourism field. In
this sense, the study is important in terms of presenting the methods of calculating the revenues
of tourism, which is of great importance today, both globally and regionally, and providing the
necessary information to individuals who do not have a connection with tourism who want to
know what these methods are.The study consists of a compilation study in which a large
literature on the subject is scanned after scanning various sources related to the subject. Within
the scope of the study, a conceptual framework was created by making a literature review. Since
the research is a compilation study, no study was applied for analysis, generalizations were
made by using the results of previous studies, the results were evaluated and suggestions were
developed on the subject.
Keywords: Tourism Revenues, Tourism Sector, Foreign Visitors, Tourism Economy.
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HÜZÜN ve DAYANIŞMA TURİZMİ
DARK AND SOLIDARITY TOURISM
Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Bilgin Turna
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ÖZET
“Hüzün turizmi” kavramı geçmişte yaşanmış ve gerçekleştiği yerlerde ölümle sonuçlanmış
doğal felaketler ve savaş gibi olayların trajik olaylara neden olduğu mekânların pazarlanabilir
bir turistik ürün niteliğinde turistlerin deneyimine sunulan yerlerin ziyaret edilmesi olarak
tanımlanmaktadır. İlk olarak 1996 yılında incelenmiş ve akademik olarak yazında yer almaya
başlamıştır. Hüzün turizmi kavramının sahip olduğu anlam genişliği ve çeşitliliği sebebiyle beş
kategoride incelenebilir:
1. Ölüm olaylarını izlemek amacıyla yapılan ziyaretler,
2. Bireysel veya toplu ölümlerin gerçekleştiği alanlara yapılan ziyaretler,
3. Anıt veya hapishanelere yapılan ziyaretler,
4. Ölümlerle ilgili olayların yaşatıldığı yerlere yapılan ziyaretler,
5. Ölümlerle ilgili kanıtların sergilendiği yerlere yapılan ziyaretler.
Emile Durkheim tarafından öne sürülen “dayanışma” kavramı, toplum içinde insanları birbirine
bağlayan bir kavram olarak düşünülebilir. Dayanışma, fiili görevler veya eylem taahhütleri
gerektirir ve kişi bir şeyler yapmak için diğerleriyle dayanışma içinde hareket eder. Gönüllülük,
sosyal kaygılar, adalet, yoksullar ve dayanışma gibi fikirleri taşıyan sürdürülebilir turizm
versiyonlarının benzer bir amacı yerel ekonomik kalkınmayı güçlendirme ve yoksulluğun
azaltılmasıdır.
2009 yılında “dayanışma turizmi” kavramını literatüre girmiştir. Bölge sakinlerinin ortak
inançlarının, ortak davranışlarının ve topluluğu ziyaret eden turistlerle etkileşimlerinin,
turistlerle yaşanan duygusal dayanışmayı önemli ölçüde etkileyeceği öne sürülmüştür.
Dayanışma turizminin özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler ve ziyaret edilenler arasında dayanışma oluşturur.

Eşitlik, paylaşım ve saygıya dayalı karşılıklı anlayışı ve ilişkileri teşvik eder

Yerel toplulukların kendi kendine yeterliliğini ve kendi kaderini tayin etme hakkını
destekler.

Yerel ekonomik, kültürel ve sosyal faydaları en üst düzeye çıkarır.
Rusya-Ukrayna savaşının bitmesiyle birlikte, Ukrayna’ya turist akını olacağı öngörülmektedir.
Buna hem hüzün hem de dayanışma turizmi denebilir.
Anahtar kelimeler: hüzün turizmi, dayanışma turizmi, Rusya-Ukrayna Savaşı.
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ABSTRACT
The concept of “dark tourism” is defined as visiting places that have been experienced in the
past and where events such as natural disasters and wars that resulted in death have caused
tragic events and are offered to tourists as a marketable touristic product. It was first studied in
1996 and began to appear in the literature. Due to the breadth and diversity of meaning of the
concept of sadness tourism, it can be examined in five categories:
1. Visits to monitor death events,
2. Visits to areas where individual or collective deaths occurred,
3. Visits to monuments or prisons,
4. Visits to places where events related to deaths were experienced,
5. Visits to places where evidence of deaths is displayed.
The concept of “solidarity” put forward by Emile Durkheim can be thought of as a concept that
connects people in society. Solidarity requires actual duties or commitments of action, and one
acts in solidarity with others to get things done. A similar purpose of sustainable tourism
versions, which carry ideas such as volunteerism, social concerns, justice, the poor and
solidarity, is to strengthen local economic development and reduce poverty.
In 2009, the concept of “solidarity tourism” entered the literature. It has been argued that the
common beliefs, common behaviors and interactions of the residents with the tourists visiting
the community will significantly affect the emotional solidarity experienced with the tourists.
The characteristics of solidarity tourism are as follows:
• It creates solidarity between visitors and those visited.
• Promotes mutual understanding and relationships based on equality, sharing and respect.
• Supports the self-sufficiency and right to self-determination of local communities.
• Maximizes local economic, cultural and social benefits.
After the end of the Russia-Ukraine war, it is predicted that there will be an influx of tourists to
Ukraine. This can be called both dark and solidarity tourism.
Keywords: dark tourism, solidarity tourism, Russia-Ukraine War.
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MÜZE UZMANLARININ OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK
ALGISI
MUSEUM EXPERTS' PERCEPTION OF GAMIFICATION APPLICATIONS
Öğr. Gör. Evren GÜMÜŞ
T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Gürel ÇETİN
İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erkmen
Boğaziçi Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Dilek GÜMÜŞ
İstanbul Üniversitesi
ÖZET
Müzelerin nesne odaklı bakış açısından ziyaretçi odaklı bakış açısına doğru değişim geçirdiği
görülmektedir. Bu bağlamda ziyaretçiye nitelikli bir deneyim sunabilecek olan oyunlaştırma
uygulamalarından müzelerin faydanlanması beklenmektedir. Müzelerdeki oyunlaştırma
uygulamaları, ziyaretçileri günlük hayatın rutininden uzaklaştırırken öğrenme ve eğlence gibi
deneyimlerin de yaşanmasına imkân sunmaktadır. Ziyaretçilerin müze deneyimine bire bir
tanıklık eden müze uzmanlarının oyunlaştırma uygulamalarına yönelik bakış açısı bu sürecin
etkin yürümesi adına önemlidir. Bu nedenle müzecilik alanındaki oyunlaştırma
uygulamalarının müze uzmanları tarafından nasıl algılandığını belirleyebilmek araştırmanın
amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için nitel araştırma tekniklerinden
birisi olan görüşme tekniği uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş ve
veriler özel, devlet ve yerel yönetimlere bağlı müzelerden kartopu örneklem yöntemiyle
toplanmıştır. Mülakatlara başlamadan önce, gönüllü olan müze uzmanları araştırma hakkında
bilgilendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir:
Oyunlaştırma uygulamaları müzecilik sektörü için etkili bir iletişim ve aktarım aracı olacaktır.
Çağdaş müzecilik anlayışında müzelerden beklenen, ziyaretçi profillerini ideal bir biçimde ayırt
edebilmeleri ve her profile uygun oyunlaştırma uygulamaları sunabilmeleridir. Oyunlaştırma
uygulamalarının olduğu müzeler ise bütçe açısından güçlü, yaratıcı düşünceyi ön plana çıkaran,
toplumla iç içe olabilen, toplumun ihtiyaçlarını öngörebilen, ziyaretçiyi araştırmaya teşvik
eden, hedef kitlesini iyi belirlemiş ve aktarmak istediğini iyi kurgulamış, iletişim ve gelişim
stratejileri üretebilen müzeler olarak tanımlanmaktadır. Ziyaretçilerin etkin bir deneyim
yaşaması adına müzelerin "ara bul", "ben kimim?" ve "neredeyiz?", gibi oyunlaştırma
uygulamalarından yararlandığı görülmektedir. Ziyaretçilerin bu oyunlaştırma uygulamaları
sayesinde müzeyle interaktif bir iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Müzelerdeki oyun
kurgusunun sahip olunan koleksiyon, katılımcıların özellikleri ve beklenen kazanımlar gibi
değişkenlere göre farklılaşabileceği ifade edilmektedir. Son olarak müzelerdeki oyunlaştırma
uygulamalarında karşılaşılan sorunlar arasında teknolojik uygulamalardaki mekanik ve
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sistemsel problemler ile ziyaretçi gruplarına yönelik düzenlenen bu uygulamalar için müzede
uygun bir alanın bulunmayışı gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, Müzeler, Deneyim.
ABSTRACT
It is seen that museums have changed from an object-oriented perspective to a visitor-oriented
perspective. In this context, it is expected that museums will benefit from gamification
applications that can provide a qualified experience to the visitor. Gamification practices in
museums allow visitors to experience experiences such as learning and entertainment while
distracting them from the routine of daily life. The perspective of museum experts, who witness
the museum experience of the visitors, on gamification practices is important for this process
to run effectively. For this reason, it is the aim of the research to determine how gamification
practices in the field of museology are perceived by museum experts. In order to reach the aim
of the research, the interview technique, which is one of the qualitative research techniques,
was applied. A semi-structured interview form was created and data were collected from
museums affiliated to private, state and local governments by snowball sampling method.
Before starting the interviews, volunteer museum experts were informed about the research.
The findings obtained as a result of the research can be summarized as follows: Gamification
applications will be an effective communication and transfer tool for the museum industry.
What is expected from museums in the understanding of contemporary museology is that they
can ideally distinguish between visitor profiles and offer gamification applications suitable for
each profile. Museums with gamification applications are defined as museums that are strong
in terms of budget, that emphasize creative thinking, can be intertwined with the society, can
foresee the needs of the society, encourage the visitor to research, have a well-defined target
audience and well-structured what they want to convey, and can produce communication and
development strategies. In order for the visitors to have an effective experience, the museums
"search", "who am I?" and "where are we?", it is seen that they benefit from gamification
applications. It has been determined that the visitors establish an interactive communication
with the museum thanks to these gamification applications. It is stated that the game setup in
museums may differ according to variables such as the collection owned, the characteristics of
the participants and the expected achievements. Finally, among the problems encountered in
gamification applications in museums, mechanical and systemic problems in technological
applications and the lack of a suitable area in the museum for these applications organized for
visitor groups are shown.
Keywords: Gamification, Museums, Experience.
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MARKA SATIŞ RAKAMLARI İLE MÜŞTERİ TWITTER YORUMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND SALES AND CUSTOMER
TWITTER COMMENTS
Doktora Öğrencisi Nebi SEREN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Hakan ALTINTAŞ
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
GİRİŞ-AMAÇ
Son yıllarda pazarlama alanında, sosyal medya, insanların iletişim kanalı olma dışında,
müşterilerin satın alma eğilimlerini etkileyebildiği açıkça gözlemlenen, etkin bir pazarlama
kanalı olduğunu her yönden kanıtlamıştır. Twitter’ın geliştiricilere sağladığı veri kullanma
izinlerindeki kolaylık, veri analizinde tercih edilen sosyal medya kanalı olmasının en önemli
sebebidir. Veri analizinin bazı durumlarda, müşteri eğilimlerini tespit etmede, klasik
yöntemlerden daha etkili olabileceği açıkça gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile Twitter üzerinden
elde edilen verilerin analizi ile müşterilerin satın alma rakamları arasında pozitif korelasyon
gösterilmeye çalışılmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM
Çalışma 28 Nisan 2022 tarihinde Twitter üzerinden alınan 2022 yılında bir marka hakkında
yapılmış yorumlar aylık bazda düzenlenmiştir. Veriler Knime programı ile Twitter geliştirici
hesabı yardımıyla alınmış, Python Programı ile çeşitli hazır kütüphaneler kullanılarak analiz
edilmiştir.
BULGULAR
Yaptığımız çalışmada otomobil markasının satış rakamlarının artışa geçtiği dönemlerde yapılan
olumlu Twitter yorumlarında anlamlı bir artış gözlemlendi. ODD web sayfasında yayınlanan
markaya ait satış rakamları, Ocak 2022, 4304 adet, Şubat 2022, 3610 adet, Mart 2022, 4972
adet şeklinde görülmektedir. Twitter üzerinden alınan yorum sayıları ise Ocak Ayında 882 adet,
Şubat ayında 702 adet, Mart ayında 901 adet şeklinde olup, bu belirtilenler söz konusu hesap
altında yapılan tüm yorumlardır. Çalışmamızda bu yorumları Python programında hazır
kütüphaneler yardımıyla olumlu olumsuz şeklinde duygu analizine tabi tuttuk, elimizdeki tüm
yorumların sadece olumlu olanlarını alıp, olumlu yorumların satışlarla paralel gidip gitmediğini
kontrol etmiş olduk. Python ile yapıla veri analizinin ardından Ocak ayında 420, Şubat ayında
310, Mart ayında 470 olumlu yorumun yapıldığını tespit ettik. Temel alınan 3 aylık süreçteki
düşüş ve yükselmelerin olumlu yorumlar ve satış rakamlarında anlamlı derecede eşleşerek artıp
azaldığı gözlemlenmiştir.
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SONUÇ
Olumlu Twitter yorumları ile markanın satış rakamları arasında pozitif korelasyon
gözlemlenmiştir. Olumlu yorumlar arttığı aylarda markanın satış rakamlarında da belirgin
artışlar bulunmaktadır. Markalar sosyal medya veri analizinin etkinliğini kabul edip bu konuda
çalışmalar yaparlarsa müşteri satın alma eğilimlerini etkin şekilde yönetebilirler. Toplumdaki
markaya ait satın alma davranışı ile sosyal medyadaki markaya olan ilgi doğru orantılı bir
görünüm
ortaya
koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Veri Analizi, Sosyal Medya, Müşteri Eğilimi, Pazarlama
ABSTRACT
INTRODUCTION-OBJECTIVE: In the field of marketing in recent years, apart from being a
communication channel for people, social media has proven to be an effective marketing
channel, which is clearly observed to affect the purchasing tendencies of customers. The
convenience in data usage permissions provided by Twitter to developers is the most important
reason why it is the preferred social media channel in data analysis. It has clearly been observed
that in some cases, data analysis can be more effective than conventional methods in detecting
customer trends. In this study, it was tried to show a positive correlation between the analysis
of the data obtained from twitter and the purchasing numbers of the customers. MATERIALSMETHODS: Our study, comments made on a brand in 2022, received on Twitter on April 28,
2022, were arranged on a monthly basis. The data were taken with the help of the Twitter
developer account with the Knime Program and analyzed using the Python Program and various
ready libraries. RESULTS: In our study, a significant increase was observed in the positive
Twitter comments made during the periods when the sales figures of the automobile brand
increased. The sales figures of the brand published on the ODD website are seen as January
2022, 4304 units, February 2022, 3610 units, March 2022, 4972 units. The number of comments
received on Twitter is 882 in January, 702 in February, 901 in March, and the figures are all
comments made on our sample account. In our study, we subjected the user comments to
sentiment analysis in the form of positive and negative with the help of standard libraries in the
Python program, we took only the positive ones of all the comments we had and checked
whether the positive comments went in parallel with the sales. After data analysis with Python,
we found that 420 positive comments were made in January, 310 in February, and 470 in March.
It has been observed that the declines and increases in the 3-month period taken as the basis are
matched significantly in the positive comments and sales figures, increasing and decreasing.
CONCLUSION: A positive correlation was observed between positive twitter comments and
the sales figures. In the months when positive comments increased, there was a significant
increase in the sales figures of the brand. If brands accept the effectiveness of social media data
analytics, they can effectively manage their customers’ buying trends. The buying behavior of
the brand in the society and the interest in the brand in social media have a direct relationship.
KEYWORDS: Data Analysis, Social Media, Customer Trend, Marketing
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BİR İNSAN HAKKI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME
HAKKI VE ANAYASAL TEMELLERİ
THE RIGHT TO REQUEST THE PROTECTION OF PERSONAL DATA AS A HUMAN
RIGHT AND ITS CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS
Dr. Öğr. Üyesi Firdevs YÜZBAŞI TOBAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Eskiden dosyalarda saklanan ve az sayıda kişi tarafından ulaşılabilen kişisel verilere, şimdilerde
teknolojideki gelişmelerin etkisi ile çok sayıda kişi ulaşabilmekte ve ulaştıkları verileri üçüncü
kişiler ile kolayca paylaşabilmektedir. Bu durum kişisel verilerin ekonomik değerini arttırmış;
fakat kişilerin mahremiyetlerine yönelen riskleri ise arttırmıştır. Bu nedenle kişisel verilerin
korunması önem kazanmış, özellikle Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından
oluşturulan 108 Sayılı Sözleşme, 95/46 Sayılı Veri Koruma Direktifi, Genel Veri Koruma
Tüzüğü (GVKT) gibi düzenlemelerde kişisel verilerin korunması ile ilgili detaylı hükümlere
yer verilmiştir. Kişisel verilerin korunması alanında Türkiye’ de atılan ilk somut adım ise,
“Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması
Sözleşmesi’nin” (108 Sayılı Sözleşme) imzalanması olmuştur. Öte yandan kişisel veriler, 1982
Anayasası’ nda yer alan insan onuru ve kişinin maddi ve manevi varlığını serbestçe geliştirme
hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, düşünce ve kanaat hürriyeti gibi çeşitli hükümlerle koruma
altına alınmıştır. Bu hak ve özgürlükler, kendi koruma alanları çerçevesinde kişisel verilerin
korunmasına hizmet etmişler ve kişisel verilerin korunması hakkı, 1982 Anayasası’nda
bağımsız bir hak olarak düzenlenmeden önce, kişisel verilerin korunması açısından kısmi bir
güvence oluşturmuşlardır. Bu nedenle kişisel verilerin korunmasının ayrı, bağımsız bir hak
olarak tanınması gereksinimi ve bu yönde talepler ortaya çıkmıştır. Nitekim 2010 yılından önce
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Bilim Kurulu, Ortak Payda Platformu gibi kuruluşlar tarafından
oluşturulmuş olan anayasa taslak ve önerilerinde, kişisel verilerin korunması bağımsız bir hak
olarak düzenlenmiştir. Kapsamlı bir anayasa değişiklik paketi ise bu anayasa taslak ve önerileri
dikkate alınarak, 7 Mayıs 2010 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş, 12 Eylül 2010
tarihinde halk oylamasına sunulmuş ve kişisel verilerin korunması, yapılan halk oylaması ile
anayasal bir hak olma noktasına taşınmıştır. Bu çalışmada 2010 yılında gerçekleşen anayasa
değişikliği neticesinde anayasada kendisine yer bulan kişisel verilerin korunmasını isteme
hakkının, Türkiye’de’ ki anayasal gelişim çizgisi ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hak, anayasa, kişisel veri.
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ABSTRACT
Many people can access and easily share their data with third parties, with the impact of
technology improvements, personal data that were previously stored in files and accessible by
a small number of people. This increased the economic value of personal data, but increased
the risk of personal privacy. For this reason, the protection of personal data has been important,
particularly in the provisions of the Convention No. 108, which is formed by the Council of
Europe (EC) and European Union (EU), the Data Protection Directive No. 95/46, The General
Data Protection Regulation (GDPR), which includes detailed provisions regarding the
protection of personal data. The first concrete step taken in Turkey in the field of personal data
protection was the signing of the "Convention on the Protection of Individuals Against the
Automatic Processing of Personal Data" (Contract No. 108). On the other hand, personal data
has been protected by various provisions, including the right to free development of the human
dignity and the right to the material and spiritual existence of the person, the right to privacy of
private life, freedom of thought and opinion in the Constitution of 1982. These rights and
freedoms have served to protect personal data within their own protection fields, and the right
to protect personal data has been a partial guarantee for the protection of personal data before
it is regulated as an independent right in the 1982 Constitution. Therefore, the need for personal
data protection to be recognized as a separate, independent right has emerged, and such requests
have been made. As a matter of fact, the protection of personal data was regulated as an
independent right in the draft constitution and proposals prepared by organizations such as the
Union of Turkish Bar Associations (TBB), the Scientific Committee, and the Joint Denominator
Platform before 2010. A comprehensive package of constitutional amendments was adopted on
7 may 2010 in the General Assembly of Parliament, on 12 September 2010, and the protection
of personal data was brought to the point of constitutional right by a public vote. In this study,
the constitutional development line of the right to demand the protection of personal data, which
is included in the constitution as a result of the constitutional amendment in 2010, has been
revealed in Turkey.
Keywords: Right, constitution, personal data.
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PRONE POZİSYONUNDA İNTRAOPERATİF KARDİYAK ARRESTTE HASTA
YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
PATIENT MANAGEMENT IN INTRAOPERATIVE CARDIAC ARREST IN THE PRONE
POSITION: A CASE REPORT
Dr. Öğretim üyesi Sibel Seckin PEHLİVAN
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
Dr. Öğretim üyesi Özlem ÖZ GERGİN
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
Öğretim Görevlisi Ali ŞAHİN
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Bölümü
ÖZET
Giriş: İntraoperatif kardiyak arrest nadir görülür, 10.000 hastada 5.7 oranındadır, bununda
%35.7’si mortaldir (1). İntraoperatif kardiyak arrestte prone pozisyonunda risk faktörleri;
kardiyak anomaliler, hava embolisi, pozisyona bağlı venöz dönüşün bozulmasıdır (2). Spinal
cerrahide ani kan kaybıyla gelişen hipovolemik durumlarda kardiyak arrest gelişebilir (3).
Prone pozisyonunda hastanın resüstasyonu cerrahi alanın açık olması, anstabl omurgadan
dolayı zordur. Ancak zaman kaybetmemek açısından bu pozisyonda yapılır. Kardiyak
kompresyon T7/T10 seviyesinden tek elle veya iki elle yapılabilir (4). Alttan sternumun
desteklenmeside gerekebilir.Amacımız prone pozisyonunda intraoperatif kardiyak arrestte
resüsitasyon yönetimini sunmaktır.
Olgu: 46 Yaşında, 140 kg bayan hasta, C4-C5 intradural spinal kitle nedeniyle ameliyathaneye
getirildi. Diabetes melitus dışında ek hastalığı yoktu. Anestezi indüksiyonu ve entübasyon
sonrası, anestezi idamesi 02-hava-sevofluran, remifentanil infüzyonuyla sağlandı. İnvaziv arter
ve santral kateter monitörizasyonu yapıldı. Hastaya prone pozisyonunda çivili başlıkta
operasyona başlandı. Operasyon sonlanırken kanama kontrolü amacıyla serum fizyolojikle
irrigasyon sırasında, end-tidal C02 düştü ve hipotansiyon gelişti. Ani bradikardi sonrası hasta
arrest oldu. Hemen 1mg Adrenalin yapıldı ve pron pozisyonunda CPR yapılmaya başlandı.
Hastaya 2 dk kompresyon yapıldıktan sonra, NSR (Normal sinüs ritmi) gelişti. Cerrahi alan
hızlıca kapatıldı ve hasta supin pozisyonuna çevrildi. Pupiller izokorikti, IR mevcuttu.
İntraoperatif dönemde Kardiyoloji ekibine haber verildi, Ekokardiyografi yapıldı.
Değerlendirme sonucunda sağ ventrikül dilatasyonu yoktu, EF %50’ydi, Böylece emboli
tanısından uzaklaşıldı. Cerrahi sonrası yoğun bakıma entübe olarak transfer edilen hasta burada
sedatize olarak 12 saat takip edilip, sekelsiz olarak ekstübe edildi.
Sonuç: Nöroşirürji operasyonlarında pron pozisyonunda çivili başlıktaki hastanın CPR
yapılması durumunda supin pozisyonuna alınması, tekrar monitörize edilmesi, en az 5 dk
sürebilir. 2021 kılavuzunda CPR’ın prone pozisyonunda yapılması önerilmiştir. Böylece
kardiyak ve nörolojik sekellerden kaçınılarak, gecikmeden resüstasyona başlanır (4).
Kompresyon T7/T10 seviyesinden tek veya iki elle yapılabilir (5). Defibrilasyon için prone
pozisyonunda pedler doğru yerleştirilmelidir (6).
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Anahtar Kelimeler: Anestezi Yönetimi, prone pozisonu, kardiyak arrest
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ABSTRACT
Introduction: Intraoperative cardiac arrest is rare, with a rate of 5.7 out of 10,000 patients, of
which 35.7% is mortal(1). Risk factors in prone position in intraoperative cardiac arrest; cardiac
anomalies, air embolism, and position-dependent deterioration of venous return(2). Cardiac
arrest may develop in hypovolemic conditions due to sudden blood loss in spinal surgery(3).
Resuscitation of the patient in the prone position is difficult due to the open surgical field and
unstable spine. However, in order not to waste time, it is done in this position. Cardiac
compression can be performed with one hand or with both hands at the T7/T10 level (4). It may
be necessary to support the sternum from below. Our aim is to present the management of
resuscitation in intraoperative cardiac arrest in the prone position.
Case: A 46-year-old, 140 kg female patient was brought to the operating room due to a C4-C5
intradural spinal mass. SHe had no additional disease other than diabetes mellitus. After
anesthesia induction and intubation, anesthesia was maintained with 02-air-sevoflurane,
remifentanil infusion. Invasive artery and central catheter monitoring were performed. The
operation was started on the spiked head in the prone position. At the end of the operation,
during irrigation with physiological saline to control bleeding, end-tidal CO2 decreased and
hypotension developed. The patient was arrested after sudden bradycardia. 1mg Adrenaline was
administered immediately and CPR was started in the prone position. After 2 minutes of
compression, NSR (Normal sinus rhythm) developed. The surgical field was quickly closed and
the patient was placed in the supine position. Pupils were isochoric, IR was present. In the
intraoperative period, the Cardiology team was informed, Echocardiography was performed.
As a result of the evaluation, there was no right ventricular dilatation, the EF was 50%, thus the
diagnosis of embolism was avoided. The patient was transferred to the intensive care unit as
intubated after surgery, where he was followed for 12 hours in sedation and was extubated
without any sequelae.
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Conclusion: In neurosurgery operations, it may take at least 5 minutes for the patient in the
prone position to be placed in the supine position and to be monitored again, if CPR is
performed. In the 2021 guideline, it is recommended to perform CPR in the prone position.
Thus, cardiac and neurological sequelae are avoided and resuscitation is started without delay
(4). Compression can be done with one or both hands at the T7/T10 level (5). Pads must be
placed correctly in the prone position for defibrillation (6).
Keywords: Anesthesia Management, prone position, cardiac arrest
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TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER TIP İLE İLGİLİ BİLGİ
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MEDICAL IMAGING STUDENTS' KNOWLEDGE LEVELS ABOUT
NUCLEAR MEDICINE
Dr. Öğr. Üyesi Mucize SARIHAN
Okan Üniversitesi
ÖZET
Nükleer Tıp, hastalara radyaoaktif madde uygulanarak (oral, subkutan, inhaler, damar yolu)
görüntüleme işlemidir. Non-invaziv işlemler olduğu ve alerjik etkisi olmadığı için alanda sık
tercih edilmektedir. Organa özgü farmakolojik ilaçlar ve Tc 99 m radyoaktivitesinin
markajlanması (karıştırılması) ile hazırlanır ve hastaya uygulanır.Araştırmanın amacı tıbbi
görüntüleme programında kayıtlı önlisans öğrencilerinin nükleer tıp alanı ile ilgili bilgi
düzeylerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Yarı
yapılandırılmış açık uçlu soru formu hazırlanmış ve derinlemesine görüşme tekniği
uygulanmıştır. Katılımcıları belirlemek için amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem
kullanılmıştır. Görüşme sonrası elde edilen veriler MAXQDA 2020 programı ile nitel veri
kodlama içerik analizi (kod sıklıkları, temalar ve kategoriler arası ilişkilerin hesaplanması ve
haritalandırılması) yapılmıştır.Araştırmanın bulgularında 7 ana tema ve alt kodları
belirlenmiştir. Ana temalar; 1.Nükleer tıpta radyoaktif kontaminasyon, 2.radyofarmasötikler ve
Özellikleri, 3.Pet radyofarmasötikleri,4.Medikal maruziyet, 5.Tanı ve tedavi,6.hazır halde
gelen radyofarmasötikler,7.Görüntüleme teknikleri şeklinde ortaya çıkmıştır.Araştırmanın
sonucunda öğrencilerde nükleer tıp bölümlerinde kullanılan radyasyon konusu ilgili bilgi
karışıklığı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler bu bölümde görev yapan teknisyenlerin
radyasyondan daha fazla etkilendikleri, kontaminasyon riskinin fazla olduğunu belirtmişlerdir.
Radyasyondan korunma yöntemlerinin bu bölümde daha az olduğunu belirten bazı öğrencilerin
olduğu ve eksik bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Bu bölümde çalışma konusunda kaygı
duyan öğrenciler olduğu gibi radyasyondan korunma ilkeleri uygulandığında alınan dozun
kabul edilebilir düzeyde olacağını ifade eden öğrenciler olmuştur. Genel anlamda öğrencilerin
nükleer tıp ile ilgili bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Öneriler, hastanelerde radyasyonla çalışan görüntüleme teknikerlerinin diğer bölümlere göre
daha yeni bir uzmanlık alanı nükleer tıp ve çalışma prosedürleri ile ilgili ders müfredatlarında
yer verilmesi önerilmektedir. Sağlık hizmetlerinde öğrencilere verilen nükleer tıp dersine ilave
olarak radyofarmasötikler ve nükleer tıp laboratuvarında çalışma yöntemleri (sıcak oda) gibi
derslerin öğrenci verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, nükleer tıp, radyofarmasötikler

ABSTRACT
Nuclear Medicine is the imaging process by administering radioactive material (oral,
subcutaneous, inhaler, vascular access) to patients. It is frequently preferred in the field because
it is non-invasive procedures and does not have an allergic effect. It is prepared by marking
(mixing) organ-specific pharmacological drugs and Tc 99 m radioactivity and administered to
the patient.The aim of the study is to evaluate the knowledge levels of associate degree students
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registered in the medical imaging program about nuclear medicine.Qualitative research method
was used in the research. A semi-structured open-ended question form was prepared and indepth interview technique was applied. Criterion sampling, one of the purposive sampling
methods, was used to determine the participants. Qualitative data coding content analysis
(calculation and mapping of code frequencies, themes, and inter-category relations) was carried
out with the MAXQDA 2020 program for the data obtained after the interview.As a result of
the research, it has been revealed that there is a confusion of knowledge among students on
some issues about radiation used in nuclear medicine departments. Students stated that the
technicians working in this department are more affected by radiation and the risk of
contamination is higher. In this section, it was determined that there were students who stated
that radiation protection methods were less and had incomplete information. In this section,
besides the students who stated that the dose would be at an acceptable level when the principles
of radiation protection were applied, there were also students who were worried about working.
In general, it has been determined that the knowledge level of the students about nuclear
medicine is at a moderate level.In the findings of the research, 7 main themes and sub-codes
were determined. Main themes; 1. Radioactive contamination in nuclear medicine, 2.
Radiopharmaceuticals and their properties, 3. Pet radiopharmaceuticals, 4. Medical exposure,
5. Diagnosis and treatment, 6. Ready-made radiopharmaceuticals, 7. Imaging techniques.It is
suggested that imaging technicians working with radiation in hospitals should be included in
the curriculum of nuclear medicine and working procedures, which is a newer specialty
compared to other departments. In addition to the nuclear medicine course given to the students
in health services, it is recommended that the students be given courses such as
radiopharmaceuticals and working methods in the nuclear medicine laboratory (warm room).
Keywords: Radiation, nuclear medicine, radiopharmaceuticals
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İŞİTSEL DEPRİVASYONUN SESİN LOKALİZASYONUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF AUDİTORY DEPRİVATİON ON THE LOCALİZATİON OF SOUND
Dr.Öğr Üyesi Nebi Mustafa GÜMÜŞ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi Ümmügül TUBAY
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖZET
Amaç: Normal işiten ve işitme kaybına sahip cihaz kullanan bireylerde, işitsel algı seviyesi
farklı bireylerin ses lokalizasyon becerisini saptamak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 39-61 yaş aralığında hem normal işiten hem de işitme kaybı
olup işitme cihazı kullanan 46 katılımcı dahil edilmiştir. Bu katılımcılardan 10’u normal işiten
kontrol grubu, geri kalan 36’sı ise işitme cihazı kullanan ve işitmeyi ayırt etmesi farklı olan 4
gruptan oluşmaktadır. Saf ses odyometrisi ve konuşma testleri yapılan katılımcılara sonrasında
serbest alanda konuşma ve tonal test uygulanarak ses lokalizasyon eşikleri saptanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya alınan katılımcılarda konuşmayı ayırt etme lokalizasyon fark eşiği; 500
Hz, 1000 hz, 2000 Hz ve 4000 Hz fark eşiklerinde gruplar (kontrol, grup1, grup2, grup3, grup4)
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Tartışma: Çalışmamızın bir bulgusu: normal işiten ve farklı derecelerde işitme kaybı olan
bireylerin konuşmayı ayırt etme skoru ile ses lokalizasyon eşiği arasında bir inceleme yapılarak
konuşmayı ayırt etme skoru azaldıkça lokalizasyon eşiğinin arttığı yönündedir.
Topçu 2021’de tek taraflı implant kullanan 17 birey, tek taraflı total işitme kaybı olan 16 birey
ve bilateral normal işitmeye sahip 18 birey ile yaptığı çalışmada konuşmayı anlama becerisi ile
lokalizasyon becerisinin ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgu bizim bulgumuz ile
tamamen örtüşmektedir.
Sonuç: Konuşmayı ayırt etme skoru daha kötü olan katılımcıların bulunduğu gruplardaki
lokalizasyon eşiğinin daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, İşitsel deprivasyon, Lokalizasyon
ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to determine and compare the sound localization skills of
individuals with normal hearing and hearing loss, with different auditory perception levels.
Materials and Methods: 46 patients aged 39-61, both with normal hearing and hearing loss
were included in our study. 10 of these participants are in the control group with normal hearing,
and the remaining 36 are in 4 groups that use hearing aids and differ in hearing discrimination.
Voice localization thresholds were determined by applying pure tone audiometry and speech
tests to the participants, then speaking in free field and tonal test.
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Results: A statistically significant difference was found between the groups (control, group1,
group2, group3, group4) in the speech discrimination localization difference threshold; 500 Hz,
1000 Hz, 2000 Hz and 4000 Hz difference thresholds in the participant included in the study.
Discussion: One of the findings of our study is that the localization threshold increases as the
speech discrimination score decreases by making an examination between the speech
discrimination score and the sound localization threshold of individuals with normal hearing
and different degrees of hearing loss.
Topçu, in a study conducted in 2021 with 17 individuals using unilateral implants, 16
individuals with unilateral total hearing loss, and 18 individuals with bilateral normal hearing,
revealed that the ability to understand speech and localization skills are related. This finding is
fully consistent with our finding.
Conclusion: It was revealed that the localization threshold was higher in groups with
participants with worse speech discrimination scores.
Key Words: Hearing loss, Auditory deprivation, Localization
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SUBSTRATIN MUSCA DOMESTİCA (DİPTERA: MUSCİDAE) PUPA DÖNEMİ VE
ERİŞKİN ORTAYA ÇIKIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ
SUBSTRATE EFFECTS ON PUPATION AND ADULT EMERGENCE OF MUSCA
DOMESTICA (DIPTERA: MUSCIDAE)
Dr.Meltem KÖKDENER
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖZET
Musca domestica Linnaeus, 1758 (Diptera: Muscidae), tropikal bölgelerden dünyanın en soğuk
bölgelerine kadar insanlara ve hayvanlarla birarada bulunan kozmopolit bir türdür. Ev sineği
ile ilişkili 100'den fazla patojen, insanlarda ve hayvanlarda hastalıklara neden olabilir; tifo,
kolera, basil dizanteri, tüberküloz, şarbon oftalmi ve infantil ishal, yanı sıra parazit solucanlar
gibi. Zararlı etkilerinin yanı sıra, M. domestica'nın larvaları gübre, çöpler ve hayvan atıkları
gibi organik atıklarda bulunur, bu nedenle Musca domestica, çevredeki besin geri
dönüşümünün önemli bir bileşenidir. Sinekler yalnızca larval beslenme aşamasında atıkları
dönüştürür. Buyüzden, böceğin tüm yaşam döngüsünü düzenlemek için beslenmenin olmadığı
aşamaları, özellikle pupa aşamasını optimize etmek önemlidir. Bu aşamalarda geçen sürenin,
gezici larvaların beslenme sonrası larva evresinde karşılaştığı pupal substratı tarafından
belirlendiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı pupal substratlarının besleme sonrası
larva gelişim zamanı, pupa zamanı ve ergin çıkış başarısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu
çalışmada dört pupa substratı kullanılmıştır: talaş, saksı toprağı, vermikülit ve boş (substrat
yok). Her substrat denemesi beş kez tekrarlanmıştır. Denemeler pupaların görünümünü, gelişim
süresi ve ergin çıkışlarını kaydetmek için hergün gözlemlenmiştir. Larvaların hiç pupa substratı
olmadığı durumda pupa aşamasına geçmeleri için gereken süre daha kısa iken, saksı
toprağındaki larvalar pupa aşamasına en uzun sürede geçmişlerdir. Ancak en kısa pupal süre
saksı toprağındadır. Substrat tipi pupa ağırlığını önemli ölçüde etkilememiştir (F= 334.56; P =
0.125). Odun talaşlarında pupa ve ergin çıkış oranı önemli ölçüde düşüktür. Bu çalışmanın
sonuçları, pupa dönemi ve yetişkin çıkışı için test edilen pupa substratları arasında en iyi
substratın, saksı toprağı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:Ergin çıkışı, Musca domestica, pupa substratı.
ABSTRACT
Musca domestica Linnaeus, 1758 (Diptera: Muscidae) is a cosmopolitan species accompanying
humans and livestock from tropical regions to the coldest areas in the world. More than 100
pathogens associated with the house fly may cause disease in humans and animals including
typhoid, cholera, bacillary dysentery, tuberculosis, anthrax ophthalmia and infantile diarrhea,
as well as parasitic worms.. Besides their harmful effects, the larva of M. domestica are found
of organic wastes such as manure, rubbish, and animal waste, therefore Musca domestica, is a
considerable component of nutrient recycling in the environment. Flies only convert waste
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during their feeding stage. Then it is important to optimize the non-feeding stages, especially
the pupal stage, in order to improve the entire life cycle of the insect. The time spent in these
stages is thought to be determined by the pupation substrate encountered by the postfeeding
larvae, wandering larvae. The objective of this study was to determine the effect different
pupation substrates have on larval and pupal development time, and adult emergence success.
Four pupation substrates were used in this study: wood shavings, potting soil, vermiculite, and
nothing. Each treatment consisted of five replicates. They were daily monitored to record the
appearance of the pupae, development time and adult emergences. Postfeeding larvae took
shorter to reach pupation in the absence of a pupation substrate, although reaching pupation in
the longest time in potting soil. However, pupal development time was shortest in potting soil.
Substrate type did not significantly affect pupal weight (F1,10 = 334,562; P = 0.125). The
pupation and adult emergence rate were significantly low in the wood shavings. These results
of this study suggest that the best substrate for pupation and adult emergence is potting soil
among tested pupation substrates
Keywords: Adult emergence, Musca domestica, pupation substrate.
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UYARILMIŞ MEZENKİMAL KÖK HÜCRE EKSOZOMLARININ İNFLAMASYON
MODELİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SUPPLEMENTS OF STUNNING MESENCHIMAL STEM CELL
EXOSOMES ON THE INFLAMMATION MODEL
Yüksek Lisans Öğrencisi Canan ÖZTÜRK
Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Seda HALBUTOĞULLARI
Kocaeli Üniversitesi
Arş. Gör. Ahmet ÖZTÜRK
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Yusufhan YAZIR
Kocaeli Üniversitesi
ÖZET
Kök hücreler vücudun biyolojik fonksiyonlarının düzenlenmesine aktif roller üstlenen,
bölünebilen ve bölünme sonrası özelliklerini koruyabilen, gerektiğinde farklı hücrelere
farklılaşabilen hücrelerdir. Mezenkimal kök hücreler (MKH) çoklu farklılaşma kabiliyetleri,
bağışıklık sisteminde düzenleyici özellikleri ile rejeneratif tıpta oldukça ilgi gören bağ doku
kaynaklı hücrelerdendir. Birçok farklı kaynaktan elde edilebilen bu hücrelerin kaynaklarından
biri de atık materyal olan kordon bağının Wharton jeli bölgesidir. MKH salgıladıkları büyüme
faktörleri, sitokin ve kemokinler aracılığıyla parakrin etki gösterirler. Son zamanlarda
gerçekleştirilen çalışmalarla bu faktörlerin yanı sıra konak hücrenin mRNA, miRNA ve protein
repertuarını içeren bilgileri hedef hücreye aktaran MKH kaynaklı eksozomların hücre
içermeyen tedavilere pratik bir alternatif olduğu gösterilmiştir. MKH eksozomları hücreler arası
iletişim olaylarına katılır ve hasarlı doku ve organların iyileşmesine katkıda bulunurlar. Bu
biyomoleküller vasıtasıyla, alıcı hücrelerde gen ifadelerini düzenleyebildiği; bağışıklık sistemi,
hücre farklılaşması, hücreler arası haberleşme, hücre göçü gibi birçok biyolojik fonksiyonda da
rol alırlar yapılan birçok çalışmalar ile kanıtlanmıştır.Lipopolisakkaritler (LPS) lipit ve
polisakkaritten oluşan, kan dolaşımına ulaştığında inflamasyona neden olabilecek bakteriyel
toksinlerdir. Dolaşımdaki monositler inflamasyonun (iltihaplanma) kimyasal aracılarına
(medyatörlerine) yanıt verirler. U937 hücreleri de monositlerin ve makrofajların davranışlarını,
etki mekanizmalarını incelemek için sıklıkla kullanılan hücrelerdendir.Yapılan bu çalışmada,
U-937 hücreleri PMA ve LPS ile uyarılarak inflamasyon modeli oluşturulmuş ve M1
makrofajlara dönüştürülmüştür. Wharton jeli kaynaklı mezenkimal kök hücreler (WJ-MKH)
inflamatuar sitokinlerle (TNFa, IFNg, IL1b) uyarılarak bu hücrelerden elde edilen
eksozomların makrofaj polarizasyonu üzerine temel etkileri qRT-PCR, immünofloresan ve
akım sitometrik yöntemlerle incelenmiştir. U937 hücreleri ile ortak kültür yapılan WJ-MKH
eksozomların, M1 makrofajların çoğalma ve inflamasyon özelliklerine olan düzenleyici etkileri
gösterilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücre, Eksozom, İnflamasyon, Lipopolisakkarit, U937,
Makrofaj
SUMMARY
Stem cells are cells that play an active role in the regulation of the body's biological functions,
can divide and maintain their post-division properties, and differentiate into different cells when
necessary. Mesenchymal stem cells (MSCs) are connective tissue-derived cells that attract a lot
of attention in regenerative medicine with their multiple differentiation capabilities and immune
system regulatory properties. One of the sources of these cells, which can be obtained from
many different sources, is the Wharton gel region of the cord ligament, which is waste material.
MSCs exert paracrine effects through the growth factors, cytokines and chemokines they
secrete. Recent studies have shown that MSC-derived exosomes, which transfer information
including mRNA, miRNA and protein repertoire of the host cell, as well as these factors, to the
target cell are a practical alternative to cell-free treatments. MSC exosomes participate in
intercellular communication events and contribute to the healing of damaged tissues and organs.
Through these biomolecules, it can regulate gene expressions in recipient cells; It has been
proven by many studies that they play a role in many biological functions such as the immune
system,
cell
differentiation,
intercellular
communication,
and
cell
migration.Lipopolysaccharides (LPS) are bacterial toxins composed of lipids and
polysaccharides that can cause inflammation when they reach the bloodstream. Circulating
monocytes respond to chemical mediators of inflammation. U937 cells are also frequently used
cells to examine the behavior and mechanism of action of monocytes and macrophages.In this
study, U-937 cells were stimulated with PMA and LPS to create an inflammation model and
transformed into M1 macrophages. The main effects of exosomes obtained from Wharton gelderived mesenchymal stem cells (WJ-MSC) by stimulation with inflammatory cytokines
(TNFα, IFNg, IL1b) on macrophage polarization were investigated by qRT-PCR,
immunofluorescence and flow cytometric methods. The regulatory effects of WJ-MSC
exosomes co-cultured with U937 cells on the proliferation and inflammation properties of M1
macrophages have been demonstrated.
Keywords: Exosome, Inflammation, Lipopolysaccharide, U937, Macrophage
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MENENJİYOM TÜMÖRLERİNDE BAZI SPESİFİK MİKRORNA’LARIN TANISAL
VE PROGNOSTİK DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Arş. Gör. Dr. Hasan DAĞLI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR
Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Tuba Saadet DEVECİ BULUT
Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Mustafa Çağlar ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Hakan EMMEZ
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Primer beyin tümörleri glial veya non-glial olarak ve benign veya malign olarak sınıflandırılır.
Menenjiomlar en yaygın görülen benign intrakranial tümörlerdir. Menenjiom ismi ‘Meninks’
denilen beyin zarının tümörü anlamına gelse de aslında örümcek ağı şeklindeki ‘araknoid’
zarından (araknoid şapka hücrelerden) kaynaklandığı gösterilmiştir. Menenjiomların büyük
çoğunluğu iyi huylu, iyi sınırlı, yavaş büyüyen ve cerrahi ile tedavi edilebilir tümörlerdir.
Menenjiom hastalarında prognozu, en çok etkileyen faktör rezeksiyonun derecesi ile histolojik
derecedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre menenjiomların büyük çoğunluğu
grade I (tipik/benign), %10’dan az bir kısmı grade II (atipik/intermediate) ve III
(anaplastic/malign) tümörlerdir. Menenjiom tümörleri doku biyopsisi alınarak patolojik
inceleme ile değerlendirilmektedir. Henüz tanısal ve prognostik amaçlı kullanılabilecek, noninvaziv olarak elde edilen kan örneklerinde çalışılabilecek bir biyobelirteç bulunmamaktadır.
Girişimsel bir tanı yöntemi olan biyopsinin riskli olabilmesi ve değerlendirmenin subjektif
olması gibi sebeplerle serum gibi non-invaziv örneklerde bakılabilecek biyobelirteçlere ihtiyaç
vardır. MikroRNA'lar gen ekspresyonunu post-transkripsiyonel seviyede düzenleyen, 18-22
nükleotit uzunluğunda, endojen, protein kodlamayan RNA molekülleridir. Çalışmamızda; miR145, miR-34a-3p, miR-200a, miR-335, miR-106a-5p, miR-219-5p, miR-375, miR-409-3p miR197 ve miR-224’ün menenjiom tümörü tanısında ve/veya prognozu hakkında bir biyobelirteç
olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda menenjiom ile
ilişkili olduğunu düşündüğümüz miRNA’lar çalışıldı. Menenjiom grubu ve sağlıklı kontrol
grupların total RNA izolasyonları yapıldı. Bu örneklerden cDNA elde edildi. Elde edilen
cDNA’lardan ön çoğaltma işlemi preamplifikasyon işlemi yapıldı. Daha sonra ekzonükleaz
aşamasına geçip örnekler ve primerler chipe yüklenip biomark cihazı yardımıyla miRNA ifade
düzeyine bakıldı. Çalışmamızda miR-197 diğer miRNA’lara oranla menenjiomlara en fazla
ifade olan miRNA olarak bulunmuştur. miR-197, miR-34a, miR-375, miR-219a ve miR-224
insan serum örneklerinde menenjiomlarda potansiyel biyobelirteç olarak öne çıkmaktadır.
Ayrıca DSÖ sınıflandırmasına göre, miR-197, miR-34a miR-375 grade I’lerde miR-375 grade
II de potansiyel bir biyobelirteç kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
104

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

Anahtar Kelimeler: Menenjiom, Biyobelirteç, miRNA

INVESTIGATION OF THE DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUES OF SOME
SPECIFIC MICRORNAS IN MENINGIOM TUMORS
ABSTRACT
Primary brain tumors are classified as glial or non-glial and benign or malignant. Menenjiomas
are common benign intracranial tumors. Although the name meningioma refers to a tumor of
the lining of the brain called the 'Meninx', it has actually been shown to originate from the
spider web-shaped 'arachnoid' membrane (arachnoid cover cells). The vast majority of
meningiomas are benign, well circumscribed, slow growing and surgically treatable tumors.
The degree of resection and histological degree are the most influential factors in the prognosis
of meningioma patients. According to the World Health Organization (WHO) classification,
the vast majority of menenjiomas are grade 1 (typical / benign), less than 10% grade II (atypical
/ moderate) and III (anaplastic / malignant) tumors. Menenjioma tumors are pathologically
evaluated by taking tissue biopsy. There is no biomarker that can be used for diagnostic and
prognostic purposes in blood samples obtained non-invasively. Biomarkers that can be
evaluated in non-invasive samples such as serum are needed because biopsy, which is an
interventional diagnostic method, can be risky and evaluation is subjective. MicroRNAs are 1822 nucleotide-long, endogenous, non-protein-coding RNA molecules that negatively regulate
gene expression at the post-transcriptional level. In our study, miRNAs that we think are
associated with meningioma were studied. In our study; Meningioma tumor of miR-145, miR34a-3p, miR-200a, miR-335, miR-106a-5p, miR-219-5p, miR-375, miR-409-3p miR-197 and
miR-224 we aimed to investigate whether it can be used as a biomarker for diagnosis and/or
prognosis. Total RNA isolation was performed in meningioma group and healthy control group.
cDNA was obtained from these samples. The pre-amplification process was performed from
the obtained cDNAs. Afterwards, samples and primers were loaded onto the chip and the
miRNA expression level was checked with the help of the biomark device. In our study, miR197 was found to be the most expressed miRNA in meningiomas compared to other miRNAs.
miR-197, miR-34a, miR-375, miR-219 a and miR-224 stand out as potential biomarkers in
meningiomas in human serum samples. In addition, according to the WHO classification, we
think that a potential biomarker can be used in miR-197, miR-34a, miR-375 grade I and miR375 grade II.
Keywords: Meningioma, Biomarker, miRNA
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EVLİ BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
Kaan Ensar Terme
Mustafa Danacı
Mert Furkan Özyurt
Metin Can Oruçoğlu
Yasemin Özel
Kastamonu Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,
Kastamonu, Türkiye
ÖZET
Bu çalışma, evli çiftlerin bazı sosyodemografik özelliklerinin mutluluk düzeyleri üzerindeki
etkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı araştırma deseninde anket uygulaması yapılarak
tamamlanmıştır. Çalışmada örneklem hesaplamasına gidilmemiştir. Veriler, ülke geneline
internet üzerinden sosyal medya aracılığı ile ulaşılarak toplanmıştır. Çalışma, 216 gönüllü kişi
ile tamamlanmıştır. Mutluluk düzeyini belirlemeye yönelik yapılan çalışmanın verileri, 29
Maddeden oluşan Oxford Mutluluk Ölçeği ve bazı tanımlayıcı sosyodemografik değişkenler
kullanılarak toplanmıştır. Veri analizleri, SPSS 20 paket programı kullanılarak yapılmıştır.
Sosyodemografik verilerde ortalama, standard sapma, yüzde, frekans dağılımları, analizlerde
Kolmogrov-Smirnov, Independent Sample-t, One Way ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal
Wallis testleri kullanılmıştır. Yapılan analiz verilerine göre, katılımcıların yaş aralığı 20 ile 60
yaş arasındadır. Çoğunluğu 30-40 yaş aralığında, eşleri ve çocukları ile birlikte yaşayan
kadınlardan oluşmaktadır. İki çocuğa sahip ve sosyoekonomik durumunu orta olarak belirten
katılımcı oranları diğerlerinden daha yüksektir. Katılımcıların kan grupları A+, B+, AB+ ve
O+’dir. Mutluluk düzeyi ile sosyodemografik verilerin karşılaştırmalı analiz sonuçlarına göre;
yaş, hane halkı, çocuk sayısı, yaşanılan yer ile mutluluk ölçek ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Cinsiyet, kan grubu, sosyoekonomik durum, meslek ve
mutluluk ölçek ortalamaları arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Erkek katılımcıların,
O+ kan gurubuna sahip olanların, sosyoekonomik düzeyi iyi olarak ifade edenlerin, memur olan
katılımcıların mutluluk düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile küresel
düzeyde yaşanan pandemi uygulamalarından sonra evli çiftlerin mutluluk düzeyinin yüksek
olmadığı ve bu durumun sosyodemografik değişkenlerle anlamlı düzeyde etkili olduğu
saptanmıştır. Katılımcılara internet bağlantısı aracılığıyla ulaştırıldığından dolayı, çalışma
yanlızca internet katılımcıları ile sınırlıdır. Gelecekte çalışmalara, kullanılan sosyodemografik
değişkenlerin yanı sıra, iş, sosyal yaşam, iletişim, fizyolojik, ve psikolojik, iyi oluş düzeyi,
kronik hastalıklar vb. değişkenlerin arttırılarak daha geniş katılımcı grubu ile çalışılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, mutluluk, sosyodemografik özellik.
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ABSTRACT
This study was completed by applying a questionnaire in a descriptive research design to
examine the effects of some sociodemographic characteristics of married couples on their
happiness levels. Sample calculation was not used in the study. The data were collected by
reaching the whole country over the internet via social media. The study was completed with
216 volunteers. The data of the study conducted to determine the level of happiness were
collected using the Oxford Happiness Scale consisting of 29 items and some descriptive
sociodemographic variables. Data analyzes were performed using the SPSS 20 package
program. In sociodemographic data, mean, standard deviation, percentage, frequency
distributions, Kolmogrov-Smirnov, Independent Sample-t, One Way ANOVA, Mann Whitney
U, Kruskal Wallis tests were used for analysis. According to the analysis data, the age range of
the participants is between 20 and 60 years old. Most of them are women between the ages of
30-40, living with their spouses and children. The rate of participants who have two children
and indicate their socioeconomic status as medium is higher than the others. The blood groups
of the participants are A+, B+, AB+ and O+. According to the results of comparative analysis
of happiness level and sociodemographic data; While there was no significant relationship
between age, household, number of children, place of residence and happiness scale mean, a
significant relationship was found between gender, blood type, socioeconomic status,
occupation and happiness scale mean. It was determined that the happiness level of male
participants, those with O+ blood group, those who expressed their socioeconomic level as
good, and those who were civil servants were higher. With this study, it was determined that
the happiness level of married couples was not high after the global pandemic practices and this
situation was significantly effective with sociodemographic variables. The study is limited to
internet participants only, as it is delivered to the participants via an internet connection. In
future studies, besides the sociodemographic variables used, work, social life, communication,
physiological and psychological, well-being level, chronic diseases etc. It can be suggested to
work with a larger participant group by increasing the variables.
Keywords: Marriage, happiness, sociodemographic characteristics.
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XVI. YÜZYILDA ANDIRIN’DA ÜRETİM
PRODUCTION IN ANDIRIN IN THE 16TH CENTURY
Prof. Dr. İbrahim SOLAK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ÖZET
Bugün Kahramanmaraş İline bağlı bir kaza olan Andırın, XVI. Yüzyılın ilk yarısında Maraş
Kazâsı’na, XVI. Yüzyılın ikinci yarısında ise Kars-ı Maraş Sancağı’na (Kadirli ve çevresi)
bağlıdır. Bu çalışmada Andırın bölgesindeki, zirai faaliyetler ve ürünler, bunlar içerisinde öne
çıkan hububat ve çeşitleriyle pamuk, bağcılık, meyve-sebzenin toplam üretim içerisindeki yeri,
birbirlerine oranları, hayvancılık ve arıcılık faaliyetleriyle bunlardan elde edilen vergi
miktarları, vergi çeşitleri, sanayi faaliyetleri, sanayi ürünleri, pazar yerleri, buralardan toplanan
vergiler vb. hususlar incelenecektir. Kaynak olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Maraş 402 ve 998 numaralı tahrir
defterleri ve Kars-ı Maraş Sancağı 168 numaralı tahrir defterlerinden faydalanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Andırın, Üretim, Tahrir, Tımar, Karye
ABSTRACT
Today, Andırın which is situated in Maras city was a township of Maras district (kaza) in the
first half of the XVIth century and Kars-ı Maras Sanjak (Kadirli and its vicinity) in the second
half of the XVIth century. In this study, agricultural activities and products, their amounts,
livestock and beekeeping activities and tax amounts obtained from them, tax types, industrial
activities, industrial products, market places, taxes collected from these areas, etc. in the Andırın
region. As a source, tahrir and timar registers of Maraş and Kars-ı Maraş Sanjaks in the T.C.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (Ottoman Archives of
Directorate of State Archives of the Presidency of the Republic of Turkey) will be used.
Keywords: Andırın, Production, Tahrir, Tımar, Karye
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XVI. YÜZYILDA HARUNİYE’DE ÜRETİM
PRODUCTION IN HARUNİYE IN THE 16TH CENTURY
Prof. Dr. İbrahim SOLAK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ÖZET
Bugün Osmaniye İline bağlı bir kaza olan Haruniye, (günümüzde Düziçi kazası olarak
anılmaktadır) XVI. Yüzyılın ilk yarısında Maraş Kazâsı’na bağlı iken, XVI. Yüzyılın ikinci
yarısında ise yapılan yeni idari düzenleme ile Kars-ı Maraş Sancağı’nın (Kadirli ve çevresi)
Andırın kazasına bağlanır. İncelenen dönemde Haruniye nahiye statüsünde olup 1526’da 3,
1563’te ise 8 köy bağlıdır. Bu çalışmada Haruniye bölgesindeki, zirai faaliyetler ve ürünler,
bunlar içerisinde öne çıkan hububat ve çeşitleri, pamuk, bağcılık, meyve-sebzenin toplam
üretim içerisindeki yeri, birbirlerine oranları, hayvancılık ve arıcılık faaliyetleriyle bunlardan
elde edilen vergi miktarları, vergi çeşitleri, sanayi faaliyetleri, sanayi ürünleri, pazar yerleri,
buralardan toplanan vergiler vb. hususlar incelenecektir. Kaynak olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Maraş 402 ve 998
numaralı tahrir defterleri ve Kars-ı Maraş Sancağı 168 numaralı tahrir defterlerinden
faydalanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Haruniye, Üretim, Tahrir, Tımar, Karye
ABSTRACT
Haruniye, which is a district of Osmaniye Province today (known as Düziçi district today), was
a district of Kaza of Maraş in the first half of the 16th century. With the administrative
arrangements in the second half of the century, it became part of Kaza of Andırın, which was
Kaza of Kars-ı Maraş Sanjak. In the analyzed period, Haruniye was a nahiye (township) and
had three villages in 1526 and eight villages in 1563. In this study, agricultural activities and
products, their amounts, livestock and beekeeping activities and tax amounts obtained from
them, tax types, industrial activities, industrial products, market places, taxes collected from
these areas, etc. in the Haruniye region. The issues will be tried to be revealed based on the data
in the tahrir registers. As a source, tahrir and timar registers of Maraş and Kars-ı Maraş Sanjaks
in the T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (Ottoman Archives
of Directorate of State Archives of the Presidency of the Republic of Turkey) will be used.
Keywords: Haruniye, Production, Tahrir, Tımar, Karye
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I. MECLİSTE ANTALYA MİLLETVEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER’İN
MECLİS İÇİ FAALİYETLERİ
I. PARLIAMENTARY ACTIVITIES OF ANTALYA MEP HAMDULLAH SUPHI
TANRIÖVER
Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Denizli,
ÖZET
İtilaf Devletleri Mondros Mütarekesi’nden sonra daha önce aralarında kararlaştırdıkları şekilde
Anadolu’nun birçok yerini işgal etmişlerdir. İngiltere ve Fransa paylaşımda aslan payını
alırken, aralarında İtalya ve Yunanistan’ın da olduğu diğer ortaklarına Ege ve Akdeniz
bölgesinde bazı alanları bırakmışlardır. Daha önce İzmir’i de ısrarla isteyen İtalyanlara burayı
çeşitli nedenlerle vermeyen müttefikler, gönül alma babında Konya, Muğla civarlarına ek
olarak Burdur, Isparta ve Antalya dolaylarını vermişlerdir. Buraların İtalyanlara bırakılmış
olması onlarda müttefiklerine olan güvensizliklerini tamir etmeye yetmemiştir. 28 Mart
1919’da Antalya’yı işgale başlayan İtalyanlar, halkın tepkisini çekmemek için, ince ve ölçülü
bir siyaset takip etmişler ve bu sayede bölgede müdafaa-i hukuk örgütlenmesi olduğu halde,
herhangi kayda değer bir çatışma olmadan 1921’de arkalarında iyi izler bırakarak gitmişlerdir.
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgali ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı milli
kararını alması gerekçe gösterilerek kapatılması Mustafa Kemal Paşa’nın elini güçlendirmiştir.
Epey bir zamandır kafasında olan kurtuluş planını yürürlüğe koymak için daha güvenli olan
Anadolu’da Meclis açmanın zemini oluşmuştur. Son Osmanlı Mebusan Meclisi çalışmalarını
yakından takip etmek için 27 Aralık 1919’da geldiği Ankara’da kurmaylarıyla yaptığı kısa
toplantıdan sonra, Ankara’da yeni Meclis’in açılması kararı alınmıştır. Zor koşullarda yapılan
seçimlerin ardından çoğu Müdafaa-i Hukuk örgütlenmesi içerisinde yer alan çeşitli meslek
gruplarına mensup Milletvekilleri Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
bulunmuşlardır.Bu bildirinin konusu olan Antalya Sancağını temsilen de 6 Milletvekili Birinci
Meclis’te yer almıştır. Bu vekiller; Ali Vefa Seyhanlı, Halil İbrahim Özkaya, Hamdullah Suphi
Tanrıöver, Hasan Tahsin Sürenkök, Mehmet Rasih Kaplan ve Mustafa Ebrişimoğlu’dur. Bu
araştırmada TBMM Birinci Dönem Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Meclis
İçi faaliyetleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, TBMM, Milletvekili, Antalya, Hamdullah Suphi Bey.
ABSTRACT
After the Armistice of Mudros, the Entente Powers occupied many parts of Anatolia as they
had previously agreed between them. While England and France took the lion's share in the
sharing, they left some areas in the Aegean and Mediterranean regions to their other partners,
including Italy and Greece. The allies, who did not give this place to the Italians who insistently
wanted İzmir before, for various reasons, gave the surrounding areas of Burdur, Isparta and
Antalya, in addition to the vicinity of Konya, Muğla, as a heartfelt condolence. The fact that
these places were left to the Italians was not enough to repair their distrust of their allies. The
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Italians, who started to occupy Antalya on March 28, 1919, followed a delicate and measured
policy in order not to attract the public's reaction, and in this way, although there was a defensei law organization in the region, they left without any significant conflict in 1921, leaving good
traces behind them.The official occupation of Istanbul on March 16, 1920 and its closure on the
grounds that the Ottoman Parliament took the National Pact decision strengthened the hand of
Mustafa Kemal Pasha. The basis for opening a parliament in Anatolia, which is safer, has been
formed in order to put into effect the salvation plan that has been in his mind for a long time.
After a short meeting with his staff in Ankara, where he came on December 27, 1919 to closely
follow the work of the last Ottoman Parliamentary Assembly, it was decided to open a new
Assembly in Ankara. After the elections held under difficult conditions, Deputies from various
professional groups, most of whom were in the Defense of the Law, were present in the First
Grand National Assembly of Turkey. Representatives of the Antalya Sanjak, which is the
subject of this paper, were also present in the First Assembly. These proxies; Ali Vefa Seyhanlı,
Halil İbrahim Özkaya, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hasan Tahsin Sürenkök, Mehmet Rasih
Kaplan and Mustafa Ebrişimoğlu. In this research, the activities of Hamdullah Suphi Tanrıöver,
First Term Antalya Deputy of the Grand National Assembly of Turkey, were examined.
Keywords: Mustafa Kemal, TBMM, Deputy, Antalya, Hamdullah Suphi Bey.
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HEGEL'İN DİYALEKTİK METODU ÇERÇEVESİNDE AİLE, SİVİL TOPLUM VE
DEVLET
FAMİLY, CİVİL SOCİETY AND THE STATE İN THE FRAMEWORK OF HEGEL'S
DİALECTİCAL METHOD
Arş. Gör. Dr. Ayman KARA
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
19. yüzyılın en önemli düşünürlerinden olan Alman filozof Hegel diyalektik ismini verdiği
metodunu felsefesinin temeline yerleştirmiştir. Diyalektik metoda göre evrendeki varlıklar
zıtlıkların çatışmasından meydana gelmiştir. Zıtlıkların olduğu yerde hareket meydana gelir ve
gelişim başlar. Ona göre tarih, kültür ve uygarlık gibi olgular da bu diyalektikten gelişmiştir.
Diyalektik metotta önce tasdik, sonra tasdik edilenin inkarı gelir. Böylece tez ve antitez oluşur.
Tez ve antitezin çatışmasından da sentez denilen daha yüksek ve gelişmiş bir olgu doğar.
Hegel’e göre ortaya çıkan her eğilim kendi karşıtını da beraberinde getirir. İki tarafın
çatışmasından yeni bir denge doğar. Onun düşüncesinde evrende bulunan her şey diyalektik bir
döngü içerisinde oluşur ve devam eder.Hegel devletin oluşumunu da diyalektik metot ile
açıklar. Burada tez aile, antitez sivil toplum, sentez ise devlettir. Ailede sevgi bağları
bulunmaktadır ve bu sebeple de ailedeki herkes birbirinin çıkarını gözetir. Sivil toplumda ise
bireysel çıkarlar devreye girer. Aile içindeki sevgi bağı ile sivil toplumda bulunan bencilliği
dengeleyerek istikrarı sağlayan devlettir. Devlet iki tarafın da eğilimlerini ortadan kaldırmaz,
bu eğilimleri yeni bir sentez altında uzlaştırır. Düşünüre göre devlet amaç, sivil toplum bu
amaca hizmet eden araçtır. Bu anlamda sivil toplum kamu hizmetleri, yasaların uygulanması,
güvenlik gibi işleri gerçekleştirir. Hegel’in diyalektiği aynı zamanda yönetim biçimlerinde de
uygulanır. Ona göre sınırsız demokrasi başıboşluğu getirdiği gibi sınırsız bir krallık iktidarı da
despotizmi doğurur.Bu çalışmada, Hegel’in düşüncesinde diyalektik metodun incelenmesi, aile
ve sivil toplum kavramları üzerinden devletin oluşumunu nasıl açıkladığının ele alınması
amaçlanmaktadır. Kendi felsefi sistemini oluşturan Hegel’in diyalektik yöntemi devletin
oluşumunu, aile ve sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkileri ve devletin yönetim biçimini
özgün bir şekilde açıklaması bakımından önemli görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hegel, diyalektik, aile, sivil toplum, devlet
ABSTRACT
The German philosopher Hegel, one of the most important philosopher of the 19th century,
placed his method, which he called dialectic, at the base of his philosophy. According to the
dialectical method, the beings in the universe have emerged from the conflict of opposites.
Where there are opposites, movement occurs and development begins. According to Hegel,
phenomena such as history, culture and civilization developed from this dialectic. In the
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dialectical method comes first the affirmation, then the denial of the affirmed. Thus, thesis and
antithesis are formed. From the conflict of thesis and antithesis, a higher and more advanced
phenomenon called synthesis arises. According to Hegel, every emerging trend brings its
opposite with it. A new balance emerges from the conflict of the two sides. In Hegel’s thought,
everything in the universe is formed and continues in a dialectical cycle.Hegel also explains the
formation of the state with the dialectical method. Here, the thesis is the family, the antithesis
is civil society, and the synthesis is the state. There are ties of love in the family, and therefore
everyone in the family takes care of each other's interests. In civil society, however, individual
interests come into play. It is the state that provides stability by balancing the bond of love in
the family with the selfishness in civil society. The state does not eliminate the tendencies of
both parties, but reconciles these tendencies under a new synthesis. According to the
philosopher, the state is the purpose, and the civil society is the tool that serves this purpose. In
this sense, civil society performs works such as public services, law enforcement, security.
Hegel's dialectic is also applied to forms of government. According to Hegel, as unlimited
democracy brings straying, an unlimited royal power also breeds despotism.In this study, it is
aimed to examine the dialectical method in Hegel's thought and how he explains the formation
of the state through the concepts of family and civil society. Hegel's dialectical method, which
created his own philosophical system, was considered important in terms of explaining the
formation of the state, the relations between the family, civil society and the state, and the form
of government of the state in a unique way.
Keywords: Hegel, dialectic, family, civil society, state
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NEDÎM DİVÂNINDA HADARÎ TİP
HADARI TYPE ON THE NEDÎM DIVAN
Dr. Erdem SEVİMLİ
Milli Eğitim Bakanlığı
ÖZET
Kadim bir geçmişe sahip olan Divan şiiri, pek çok kişilik ve tiplemeyi bünyesinde taşımaktadır.
Bu hâliyle bu şiir, altı asırlık mazisine birçok şeyi sığdırmış, âdeta bir kişilikler ve tipler
manzumesi hâline dönüşmüştür. Bu tiplemelerden biri de zevkine düşkünlüğü ile ön plana çıkan
Hadari tiptir. İbn Haldun’un “şehirli” dediği bu tip, hazzı yaşamının temeline yerleştirmiş,
eğlenceye düşkün, hayatı güzel ve güzellikleri ile yaşamaya kendini adamış birisidir. Nedîm’in
âşık/şair kimliğinde yansımasını bulan ve onunla özdeşleştiği görülen bu tip, Divan şiirinin
yönü dışarıya dönük sosyal tiplerinden biridir. Lale Devri gibi zevkin âdeta zirve yaptığı bir
devrin sosyo-psikolojik şartlarında kendi kişiliğini bulan Hadari tipin kadim bir geçmişten
gelen kişilik yapısına sahip olduğu da görülür. Emeviler döneminde hâkim olan lüks ve
zenginlikle belirginleşen yaşam biçiminin doğal sonucu olarak kendi kişiliğini oluşturmuştur.
Kırsalda uç veren saf, iffetli ve temiz bir yaşam biçimini öngören uzri tip karşısında
konumlandığı görülen hadari tip, şehirlidir. Dünya zevklerini önemser. Güzel yaşam, şarap ve
eğlence, sevgiliden kam alma gibi hadari yaşam biçimine ait pek çok özelliği kişiliğine
eklemiştir. Bu doğrultuda çalışmada Nedîm Divanı’nda hayli yer kaplayan ve Nedîm’in şuh
kişiliği ile özdeşleştiği görülen bu Hadari tip tasvir edilecektir. Bu tasvirlerde Hadari tip, güzel
yaşam, şaraba müptelalık ve eğlenceye düşkünlük yönleri ile betimlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hadari tip, zevk, Nedîm Divanı, güzel yaşam
ABSTRACT
Divan poetry, which has an old background, contains many personalities and typologies. In this
state, this poem has fit many things in its six-century past and has turned into a poem of
personalities and typologies. One of these typologies is the Hadari type which comes to the
forefront with the fondness for pleasure. This type, which Ibn Khaldun calls "urbanite", is a
type that has placed pleasure at the core of life, is fond of entertainment, and is devoted to living
life with its niceness and beauty. This type, which is reflected in Nedim's minstrel/poet identity
and is seen to be identified with him, is one of the outward-looking social types of Divan poetry.
It is also seen that the Hadari type, which found its own personality in the socio-psychological
conditions of an era when pleasure was at its peak, such as the Tulip Era, has a personality
structure coming from a long-time past. It formed its own personality as a natural result of the
luxury and wealth that dominated the Umayyad period. The Hadari type, which is seen to be
positioned against the Uzri type, which envisages a pure, chaste, and clean lifestyle that started
in the countryside, is urbanite. It cares about worldly pleasures. It added many features of the
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Hadari way of life to its personality, such as good life, wine and entertainment, and getting
enjoying the lover. In this direction, this Hadari type, which occupies a great place in Nedim's
Divan and is seen to be identified with Nedim's “suh” personality, will be described in this
study. In these descriptions, the Hadari type will be depicted with the aspects of the good life,
addiction to wine, and fondness for fun.
Keywords: Hadari type, Pleasure, Nedîm’s Divan, Good life
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NUTUK VE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ
SPEECH AND AN UNORTHODOX LİFE STORY
Dr. Mukadderi GÜNERİ
Bağımsız Araştırmacı
ÖZET
Nutuk(Söylev,), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını ve millet olarak yapılanların
tümünü(15-20 Ekim) 1927 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapmış olduğu
yaklaşık 36,5 saat süren söylevinin yazılı halidir. İnsanlık tarihinde ana kaynak olarak görülen
eserlerin en başlıca özelliği, tüm insanlığı, bir toplumu, toplumları doğrudan ya da dolaylı içine
alması ve geçmişin, yeni bir dünyanın kapısını aralaması özelliğini taşımasıdır. İşte bu özelliğin
ötesinde bir kaynak olan Nutuk, Türk insanının hiç de hak etmediği bir sonla karşı karşıya
kalması sonucu, cihan devletleri nezdinde verdiği inanılmaz bağımsızlık mücadelesini
içermektedir. İlk defa 1927 yılında metin ayrı, belgeler ayrı birer cilt olarak basılır. İlk
Osmanlıca olarak Tayyare Cemiyeti tarafından iki farklı basımı yapılır. Yeni harflerle 1934
yılında üç nüsha olarak İstanbul Devlet matbaasında, 1938 tarihinde sadece metin kısmı basılır.
Bugüne kadar pek çok yerli yabancı basımı yapılmıştır. Başlangıçtan bugüne Genel Türk Tarihi
ve kültür tarihine baktığımızda, yaşadıkları dönemin önemi nedeniyle Bilge Kağan((683-734),
Gazi Zahiruddin Muhammet Babur Padişah(1483-1530), Gazi Mustafa Kemal Atatürk( 18811938), bu üç liderin Türk devleti kurucuları olarak çoğu yönden benzerlikleri olduğu görülür.
Bu üç liderin yaşadığı yüzyıl ve coğrafya aynı değildir. Onların ortak noktası, Türk devletinin
dağılma sürecinde yaşamış olmaları ve yeniden devlet olma mücadelesi vermiş ve başarmış bir
milletin liderleri olmalarıdır. Yalnız Atatürk’ü diğer liderlerden ayrılan özellik, onun benzer
tüm olumsuzlukların yanı sıra yedi düvele karşı zafer kazanan bir milletin lideri olmasıdır.
Atatürk Mustafa Kemal(1881-1938)’in annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendir.
Atatürk yedi yaşında babasını kaybeder. Öğrenim çağına geldiğinde Hafız Mehmet Efendi’nin
mahalle mektebinde başladığı öğrenim yaşamına, babasının isteği üzerine Şemsi Efendi
Mektebinde sürdürür. Daha sonra sırası ile Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Askeri Rüştiyesi, Askeri
İdadi, İstanbul Harp Okulu, Harp Akademisini yüzbaşı rütbesiyle tamamlar(1905). 1905-1919
tarihleri arasında Osmanlı ordusunda çeşitli kademelerde görev yapar. Mustafa Kemal Atatürk,
19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıktığından10 Kasım 1938 tarihine kadar bir millet olarak,
o günün koşulları gereği öncelikle askeri yedi düvele karşı verilen vatan savunmasında, daha
sonra ekonomik, idari, kültürel, sanatsal, siyasi, sosyal ve bu gibi her alanda top yekun yeniden
diriliş mücadelesi veren bir milletin lideri olarak, hemen hemen konuştuğu her söz, ister söylem
ister söylev diye adlandırılsın, hiç önemini yitirmemiş, aksine gün geçtikçe daha da değer
bulmuştur. Bunun ana kaynağı kişisel ve toplumsal yaşanılanlar, bilgi ve deneyimin Türk
toplumunun liderinin geleceği görme yetisiyle birleşmesi sonucu söze dönüşmesidir. Bir başka
ifadeyle Türk toplumunun yüz yıllardır millet olma ve yaşama dair birikiminin sözlü
tezahürüdür.
Anahtar Sözcükler: Atatürk, Nutuk, Osmanlı Devleti, Türk Toplumu.
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KOMPOZİT İÇERİKLİ CAD/CAM BLOKLARA GENEL BAKIŞ
OVERVIEW OF COMPOSITE CAD/CAM BLOCKS
Doktora Öğrencisi Dilara Küçük
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şevki ÇINAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bike ALTAN ÇINAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Firas SULEYMAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
ÖZET
Teknolojinin her geçen gün değişmesiyle birlikte CAD/CAM sistemlerinde kullanılan
materyaller de çeşitlilik kazanmaktadır. CAD/CAM teknolojisi; indirekt restorasyonların
üretim sürecini kolaylaştırması, daha estetik ve üniform kalitede restorasyonların elde edilmesi
gibi avantajlarla, diş hekimliği alanında her geçen gün daha da popüler hale
gelmektedir.Kendine özgü avantajları ile estetik diş hekimliğinde yaygın olarak kullanım
alanına sahip olan materyaller; seramik ve kompozitlerdir. Bir restorasyonun başarısında
anterior ve posterior bölgede birçok faktör bulunmakla beraber, dişin çiğneme kuvvetleri
karşısında kırılma direnci de büyük rol oynamaktadır. Restore edilen dişlerin kırılma
dayanımlarının restorasyon ve diş yapısı arasındaki bağlantıyı güçlendiren çeşitli faktörlerden
etkilendiği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, kompozitler kendi kütlesel yapıları içerisinde
porselenlere göre daha az kırılgandır olarak bulunmuştur ve yerleştirme esnasında uygulanan
baskı karşısında daha dayanıklıdırlar.Üstün mekanik ve estetik özelliklere sahip olan dental
seramiklerin karşıt doğal diş aşınmasına sebep olması ve kırılganlık gibi olumsuz özellikleri
kompozit rezinlere olan ilgiyi de arttırmaktadır. Bununla beraber kompozit rezinlerin
polimerizasyon büzülmesi, zayıf aşınma direnci ve düşük mekanik dayanıklılık gibi yapısal
olarak gösterdiği olumsuz özellikleri bulunmaktadır. Bu durum, seramik ve kompozit rezinlerin
olumlu özelliklerini bir arada sunan materyal arayışlarını ve üretimlerini gündeme getirmiştir.
Nanoteknolojideki ilerlemeler ile üretilen gelişmiş özelliklere sahip nanoseramik ve polimer
infiltre seramik ağ yapısına sahip hibrit malzemelerin kullanımı, seramik ve kompozit
materyallerinin avantajlarını bir araya getirmiştir.Bunlara ek olarak günümüzde estetiğe olan
ilginin artması, hastaların daha uzun ömürlü estetik restorasyonlara olan taleplerini artırmıştır
ve optik özellikleri geliştirilen kompozit rezin bloklar hekimler tarafından sıklıkla tercih edilen
materyaller haline gelmiştir. Bir estetik restorasyonun klinik başarısı uygulama yönteminin
dışında, kullanılan materyalin partikül ve rezin matriks yapısına, cilalanabilirliğine ve renk
uyumu gibi özelliklerine bağlıdır. Başarılı bir restorasyon için, kullanılan kompozit rezinin renk
stabilitesi oldukça önemlidir ve kompozit rezinin yeterli renk stabilitesine sahip olmaması
durumunda renklenmesi kaçınılmazdır ve özellikle anterior bölgedeki restorasyonların
yenilenmesindeki en önemli nedenlerden biridir.Kompozit içerikli CAD/CAM bloklar ile
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yapılan çalışmalar sonucunda, dayanıklılık ve ışık geçirgenliği gibi mekanik ve estetik
özelliklerinin geliştirilmesi ve başarısızlık nedenlerinin incelenmesi ile zaman içerisinde
materyallerin daha iyi tanınacağı ve geliştirileceği düşünülmektedir. Bu bildiride; kompozit
içerikli CAD/CAM blokların mekanik ve optik özelliklerine genel bir bakış yapılacak ve blok
çeşitleri hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: CAD/CAM Blok, Kompozit rezin, Dental seramik
ABSTRACT
As technology changes day by day, the materials used in CAD/CAM systems also gain
diversity. CAD/CAM technology is becoming more and more popular in the field of dentistry,
as it has advantages such as facilitating the production process of indirect restorations and
obtaining more aesthetic and uniform quality restorations.Materials that are widely used in
aesthetic dentistry with their unique advantages; ceramics and composites. Although there are
many factors in the anterior and posterior region of the success of a restoration, the fracture
resistance of the tooth against chewing forces also plays a major role. It has been revealed that
the fracture strength of restored teeth is affected by various factors that strengthen the
connection between restoration and tooth structure. In this context, composites have been found
to be less brittle in their massive structure than porcelains and are more resistant to pressure
applied during placement.The negative properties of dental ceramics, which have superior
mechanical and aesthetic properties, such as opposing natural tooth wear and fragility, increase
the interest in composite resins. However, composite resins have structurally negative
properties such as polymerization shrinkage, poor wear resistance and low mechanical strength.
This situation has brought up the search and production of materials that offer the positive
properties of ceramic and composite resins together. The use of hybrid materials with advanced
properties of nanoceramic and polymer infiltrated ceramic network produced with advances in
nanotechnology has brought together the advantages of ceramic and composite materials.In
addition to these, the increasing interest in aesthetics has increased the demands of patients for
longer-lasting aesthetic restorations, and composite resin blocks with improved optical
properties have become the materials frequently preferred by physicians. The clinical success
of an aesthetic restoration depends on the properties of the material used, such as particle and
resin matrix structure, polishability and color compatibility, apart from the application method.
For a successful restoration, the color stability of the composite resin used is very important
and if the composite resin does not have sufficient color stability, discoloration is inevitable
and is one of the most important reasons for the restoration of restorations, especially in the
anterior region.As a result of studies with composite CAD/CAM blocks, it is thought that
materials will be better recognized and developed over time by improving their mechanical and
aesthetic properties such as durability and light transmittance and examining the causes of
failure. In this statement; An overview of the mechanical and optical properties of composite
CAD/CAM blocks will be made and information will be given about the types of blocks.
Keywords: CAD/CAM Block, Composite resin, Dental ceramic
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GÜLÜŞ TASARIMINDA KULLANILAN ESTETİK ANALİZLER ve DİJİTAL
GÜLÜŞ TASARIMI’NA GÜNCEL BAKIŞ
AESTHETIC ANALYSIS USED IN SMILE DESIGN AND CURRENT OVERVIEW OF
DIGITAL SMILE DESIGN
Dt. Zeynep Gökçe Bağlan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Şevki Çınar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Bike Altan Çınar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Firas Suleyman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
ÖZET
Diş hekimliği tarihsel süreci boyunca insanların hem kaybolan fonksiyonlarını geri kazandıran
bir meslek olmuş hem de yüz bölgesinde en dikkat çeken bölge olan diş estetiğini çeşitli
yöntemler ile sağlamıştır. Bunun örneği M.Ö 2500 yılında kurulmuş olan Maya medeniyetinde
santral dişlere yeşim taşından yapılan inleylerde görülebilmektedir. Teknolojinin ve malzeme
biliminin gelişmesiyle diş estetiğinde önemli gelişmeler olmuş, hekimler kaybolan fonksiyonu
yerine koyarken bunu estetik olarak kabul edilebilir bir şekilde yapmaya özen
göstermiştir.Teknolojinin gelişmesi ile bu analizler dijital ortamda veriler oluşturularak
incelenebilir hale gelmiştir. Böylelikle hastanın verileri dijital sisteme aktarılır, elde edilen
bulgular ile ideal fonksiyon ve estetik kurallar ışığında yeni restorasyonun ön izlemesi
sağlanabilir. Bu hekime ideal bir tedavi planı oluşturmasını sağlarken hastaya sonucunu bildiği
bir tedaviyi olmak için güven verir. Yazılımlarda yapılan güncellemeler ile gülüş tasarımı
fiziksel olarak da elde edilen wax-up yardımı ile hasta üzerinde uygulanabilir ekipman sağlar.
CAD/CAM gibi cihazlar aracılığı ile tasarlanan bu tasarımların üretimi de sağlanabilir.Estetik
parametrelerin farklı DSD yazılımlarına aktarımı farklılık gösterse de, gülüş tasarımının temel
prosedürü aynıdır. Tüm DSD yazılımları, ekstraoral ve intraoral dijital fotoğraflar üzerinde
referans çizgilerinin ve şekillerin çizilmesi yoluyla estetik tasarıma izin verir. Gülüş tasarımını
gerçekleştirdikten sonra dijital olarak hastaya sunulur ve görüş alınır. Bu aşamada dijital olarak
onaylanan bu gülüş tasarımı, mock-up oluşturmak için kullanılabilir. Mock-up, sadece diş etine,
dudaklara, yüze entegre olan şeklin değil, aynı zamanda değerlendirme sürecinde fonetik ile
görselleştirilmesine de olanak sağlar. Böylelikle hasta, geri dönüşü olmayan bir işlem
yapılmadan önce yeni gülüşün son şeklini değerlendirebilir, görüş verebilir ve
onaylayabilir.Klinisyen çeşitli yazılımlardan herhangi biri ile dijital gülüş tasarımı yapabilir.
Bunlar; Photoshop CS6 (Adobe Systems Incorporated), Smile Designer Pro (SDP) (Tasty Tech
Ltd), Aaesthetic Digital Smile Design (ADSD - Dr. Valerio Bini), Cerec SW 4.2 (Sirona Dental
Systems Inc.), Planmeca Romexis Smile Design (PRSD) (Planmeca Romexis®), VisagiSMile
(Web Motion LTD), DSD App by Coachman (DSDApp LLC), Keynote (iWork, Apple,
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Cupertino, USA) Guided Positioning System (GPS), DSS (EGSolution) NemoDSD (3D),
Exocad DentalCAD 2.3.Önümüzdeki yıllarda yazılımda yapılacak iyileştirmelerle, implantların
yerleştirilmesi gereken estetiğin ön planda olduğu kompleks vakalarda, bir CT taramasından
veya bir Cone Beam'den gelen dosyaları, 3D dosyaları ile birlikte üst üste bindirerek yüz estetiği
analizi, ağız içi taraması veya fotoğraf verilerini sağlamak mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gülüş tasarımı, DSD, Estetik
SUMMARY
Dentistry has been a profession that both restores the lost functions of people throughout its
historical process and has provided dental aesthetics, which is the most striking area in the face
area, with various methods. An example of this can be seen in the inlays made of jade for central
teeth in the Maya civilization, which was founded in 2500 BC. With the development of
technology and material science, there have been important developments in dental aesthetics,
and physicians have taken care to do this in an aesthetically acceptable way while replacing the
lost function.With the development of technology, these analyzes can be examined by creating
data in digital environment. Thus, the patient's data is transferred to the digital system, and the
new restoration can be previewed in the light of the findings and ideal function and aesthetic
rules. While this enables the physician to create an ideal treatment plan, it gives the patient the
confidence to have a treatment that he knows the result. With the updates made in the software,
the smile design provides equipment that can be applied on the patient with the help of wax-up
obtained physically. The production of these designs, which are designed through devices such
as CAD / CAM, can also be provided.Although the transfer of aesthetic parameters to different
DSD software differs, the basic procedure of smile design is the same. All DSD software allows
aesthetic design by drawing reference lines and shapes on extraoral and intraoral digital
photographs. After performing the smile design, it is presented to the patient digitally and
opinion is taken. At this stage, this digitally approved smile design can be used to create mockups. The mock-up allows not only the shape integrated to the gums, lips, face, but also to be
visualized with phonetics during the evaluation process. Thus, the patient can evaluate the final
shape of the new smile, give an opinion and approve it before an irreversible procedure is
performed.The clinician can design a digital smile with any of a variety of software. These;
Photoshop CS6 (Adobe Systems Incorporated), Smile Designer Pro (SDP) (Tasty Tech Ltd),
Aaesthetic Digital Smile Design (ADSD - Dr. Valerio Bini), Cerec SW 4.2 (Sirona Dental
Systems Inc.), Planmeca Romexis Smile Design (PRSD) ) (Planmeca Romexis®), VisagiSMile
(Web Motion LTD), DSD App by Coachman (DSDApp LLC), Keynote (iWork, Apple,
Cupertino, USA) Guided Positioning System (GPS), DSS (EGSolution) NemoDSD (3D),
Exocad DentalCAD 2.3.With the improvements to be made in the software in the coming years,
it will be possible to provide facial aesthetic analysis, intraoral scan or photographic data by
overlaying the files from a CT scan or a Cone Beam together with the 3D files in complex cases
where aesthetics is at the forefront where implants need to be placed.
Keywords: Smile design, DSD, Aesthetics
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BİYOLOJİK KÖKENLİ PREPERASYON TEKNİĞİ (BOPT)
Doktora Öğrencisi Merve CORUT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bike ALTAN ÇINAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Firas SÜLEYMAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şevki ÇINAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
ÖZET
BOPT (Biyolojik Kökenli Preperasyon Tekniği), bitiş çizgisi olmayan bir preperasyon türüdür.
Bu protokol, kronun anatomik çıkış profilini ortadan kaldırarak, doğal diş şeklini taklit eden
protetik çıkış profiline sahip yeni bir anatomik kron oluşturur. Doğal dişlerin etrafındaki sabit
protezlerde ana klinik komplikasyonlardan biri, dişeti marjininin apikal migrasyonu nedeniyle
tatmin edici olmayan estetik sonuçtur. Bu tedavi biyolojik yapıları mümkün olduğunca
koruyarak, minimal invaziv bir yaklaşımla, protez ve doku ara yüzündeki yumuşak dokuda
stabilite açısından yüksek kalitede klinik ve estetik sonuçlar elde etmeyi sağlar. BOPT
(Biyolojik Kökenli Preperasyon Tekniği) konseptiyle, klinisyen ve teknisyen, önceden mevcut
olan herhangi bir dişten ya da diş-dişeti sınırından bağımsız olarak, preperasyonların şekillerini
değiştirip çevre dokulara müdahale edebilir.BOPT konsepti ile ortaya çıkan anatomiyi, kurona
aktarmak mümkündür. Bu durumda diş eti, yeni formlar ve profiller etrafında uyumlanarak
şekillendirilecektir. BOPT tekniği ile elde edilen kuronun konturları, geleneksel “overkontür”
tanımına göre aşırı belirgin görünebilir. Klinik olarak aşırı kontur (overkontür) yoktur, ancak
“farklı yeni bir kontur” ve ‘‘Yeni PCEJ’’(prosthetic cemento-enamel junction) vardır.Bu
teknikteki ana konsepte göre; bitiş çizgisi, kron kenarının kendisidir. Bu sınır, hem geçici hem
de nihai restorasyonda farklı intrasulkuler seviyelerde, uyum kalitesine zarar vermeden
kısaltılabilir veya uzatılabilir. Marjini daha apikalde veya koronalde konumlandırmak, sulkusun
derinliğine ve estetik ihtiyaçlara bağlı olacaktır; ancak marjin asla epitelyal ataçmanı
geçmemelidir. Bu tekniğin; prepere edilmemiş dişlerde anatomik mine-sement birleşiminin
(CEJ) silinebilmesi ve önceden prepere edilmiş dişlerde daha önce var olan bitiş çizgilerinin
silinerek yeni bir bitiş alanı oluşturulabilmesi, restorasyonun marjinal adaptasyonunun
kalitesini etkilemeden, kontrollü bir sulkus invazyonu ile bitiş alanı içinde, daha koronal veya
daha apikale olacak şekilde bitiş çizgisini farklı seviyelerde konumlandırabilmesi, ideal estetik
dişeti mimarisini (adaptif formlar ve profiller) oluşturmak için kuron çıkış profillerini modüle
etmesi, yeni bir mine-sement birleşimi (PCEJ) oluşturabilmesi gibi birçok klinik avantajı
mevcuttur.
Sonuç: BOPT tekniği ile klinisyen ve teknisyen çevre dokularla kolay ve öngörülebilir bir
şekilde etkileşime girebilir. Klinik sonuçlar, hem geçici hem de nihai restorasyon aracılığıyla
elde edilir. Feather-edge preperasyonu kullanılan bu teknik, diğer preperasyon tekniklerine
kıyasla(chamfer, shoulder) daha basit ve hızlıdır. Bu tedavide biyolojik yapıları mümkün
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olduğunca koruyarak, minimal invaziv bir yaklaşımla, protez/doku ara yüzünde yumuşak doku
stabilitesi açısından yüksek kaliteli klinik ve estetik sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler:
Estetik.

Biyolojik Kökenli Preperasyon Tekniği (BOPT), Bağlantı Epiteli,

SUMMARY
BOPT (Biologically oriented preparation technique) is a type of preparation without a finish
line. This protocol eliminates the anatomical exit profile of the crown, creating a new
anatomical crown with a prosthetic exit profile that mimics the natural tooth shape. One of the
main clinical complications in fixed prostheses around natural teeth is the unsatisfactory
esthetic result due to apical migration of the gingival margin.This treatment provides high
quality clinical and aesthetic results in terms of stability in the soft tissue at the prosthesis and
tissue interface with a minimally invasive approach, preserving the biological structures as
much as possible. With the BOPT (Biological Origin Preparation Technique) concept, the
clinician and technician can change the shape of the preparations and interfere with the
surrounding tissues, regardless of any pre-existing tooth or tooth-gingival border.It is possible
to transfer the anatomy that emerged with the BOPT concept to the crown. In this case, the
gingiva will be shaped around new forms and profiles. The contours of the crown obtained with
the BOPT technique may appear overly pronounced according to the traditional definition of
“overcontour”. There is no clinically over-contour, but there is a "different new contour" and a
"New PCEJ" (prosthetic cementoenamel junction).According to the main concept in this
technique; the finish line is the crown edge itself. This limit can be shortened or extended at
different intrasulcular levels, both in the temporary and final restoration, without compromising
the quality of fit. Positioning the margin more apically or coronally will depend on the depth of
the sulcus and aesthetic needs; however, the margin should never exceed the epithelial
attachment. This technique; The ability to erase the anatomical enamel-cementum junction
(CEJ) in unprepared teeth and create a new end area by erasing the existing finish lines in preprepared teeth, without affecting the quality of the marginal adaptation of the restoration, with
a controlled invasion of the sulcus within the end area, more coronal or more apical. It has many
clinical advantages such as being able to position the finish line at different levels in a way that
will have a perfect fit, modulate the crown exit profiles to create the ideal aesthetic gingival
architecture (adaptive forms and profiles), and create a new enamel-cementum junction (PCEJ).
Conclusion: With the BOPT technique, the clinician and technician can interact with the
surrounding tissues in an easy and predictable way. Clinical results are achieved through both
temporary and final restoration. This technique, in which the Feather-edge preparation is used,
is simpler and faster than other preparation techniques (chamfer, shoulder). In this treatment,
high-quality clinical and aesthetic results can be obtained in terms of soft tissue stability at the
prosthesis/tissue interface with a minimally invasive approach by preserving the biological
structures as much as possible.
Keywords: Biologically Oriented Preparation Technique, Junctional Epitelium, Esthetic.
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POLİETER ETER KETON (PEEK) MATERYALİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE
KULLANIM ALANLARI
POLIETER ETHER KETONE (PEEK) MATERIAL AND USAGE AREAS IN
DENTISTRY
Doktora Öğrencisi Merve CORUT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Firas SÜLEYMAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
ÖZET
Polieter eter keton (PEEK); yüksek performanslı polimerlerden poliaril eter keton (PAEK)
ailesine ait, keton ve eter fonksiyonel grupları ile birbirine bağlanmış aromatik polimer
moleküler zincir yapısında yarı kristal bir termoplastiktir.Diş hekimliği alanında kullanılan
metal alaşımlarıyla mukayese edilebilir düzeyde dayanıklı yapısı, termal ve boyutsal stabilitesi,
yüksek aşınma direnci, uygun biyomekanik özellikleri, uzun ömürlü oluşu, biyouyumluluğu,
dental seramikler gibi estetik özellikleri, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM)
sistemleriyle birlikte kullanılabilmesi ve biyolojik olarak da doku dostu bir materyal olması
nedeniyle gün geçtikçe kullanımı artmaktadır.PEEK diş hekimliğinde geçici abutment, implant
materyali, implant destekli bar materyali olarak, sabit protezlerde altyapı materyali, hareketli
protezlerde ana bağlayıcı, kroşe ve diğer komponentlerin yapımı için kullanılmaktadır. PEEK
materyalinin biyouyumluluğu düşünülerek iyileşme başlıkları da PEEK’ten üretilmiştir. PEEK
geçici kron-köprü materyali olarak da CAD-CAM sistemi ile üretilip kullanıldığında yüksek
kırılma direnci, düşük internal ve marjinal aralık değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Yani
PEEK materyali başta protetik diş hekimliği olmak üzere, implantoloji, ortodonti ve endodonti
gibi diğer diş hekimliği alanlarında da kullanımı yaygın olan bir metaryaldir. Ayrıca PEEK,
parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalarda da bir tedavi alternatifidir.Nokturnal bruksizmi
olan hastalarda yapısı zayıflayan, kanal tedavisi görmüş ve destek dokusu azalmış dişlerin
restorasyonu amacıyla PEEK kronlar kullanılabilir. Kompozit rezinlerle kaplanmış PEEK
kronlar seramikler gibi karşıt dişleri aşındırmaz, biyouyumludur, stres tamponlama görevi
görür. Ayrıca kompozitte kırılmalar olursa ağız içinde kompozit tamiri yapılabilir.
Sonuç: Medikal uygulamalardan elde edilen olumlu sonuçlar ve yaşanan teknolojik
gelişmelerle birlikte PEEK diş hekimliği alanına da girmiş ve birçok alanda kullanılmaya
başlanmıştır. Kemiğe yakın elastiklik modülü ile implant materyali olarak da kullanılan
materyal, diş hekimliğinde özellikle protetik diş tedavilerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Polieter Eter Keton, Dental İmplant, Protez, Polimer
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SUMMARY
Polyether ether ketone (PEEK); It is a semi-crystalline thermoplastic in the molecular chain
structure of aromatic polymers connected to each other by ketone and ether functional groups,
belonging to the polyaryl ether ketone (PAEK) family of high performance polymers.Durable
structure comparable to metal alloys used in dentistry, thermal and dimensional stability, high
wear resistance, suitable biomechanical properties, longevity, biocompatibility, aesthetic
properties such as dental ceramics, use with computer aided design and production
(CAD/CAM) systems Since it is a tissue-friendly material and biologically, its use is increasing
day by day.PEEK is used in dentistry as temporary abutment, implant material, implant
supported bar material, infrastructure material in fixed dentures, main binder, clasp and other
components in removable dentures. Considering the biocompatibility of the PEEK material, the
healing caps are also produced from PEEK. It has been observed that PEEK has high fracture
resistance, low internal and marginal gap values when produced and used with the CAD-CAM
system as a temporary crown-bridge material. In other words, PEEK material is a material that
is widely used in other dentistry fields such as implantology, orthodontics and endodontics,
especially in prosthetic dentistry.In addition, PEEK is a treatment alternative for patients with
parafunctional habits. In patients with nocturnal bruxism, PEEK crowns can be used for the
restoration of weakened teeth, root canal treatment, and decreased supporting tissue. PEEK
crowns coated with composite resins do not corrode opposing teeth like ceramics, are
biocompatible and act as stress buffering. In addition, if there are fractures in the composite,
intraoral composite repair can be performed.
Conclusion: With the positive results obtained from medical applications and technological
developments, PEEK has also entered the field of dentistry. The material, which is also used as
an implant material with its elasticity module close to the bone, has started to be used in
dentistry, especially in prosthetic dental treatments.
Keywords: Polyether Ether Ketone, Dental Implant, Prosthesis, Polymer
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MONOLİTİK ZİRKONYUM RESTORASYONLAR
MONOLİTHİC ZİRCONİA RESTORATİONS

Dr. Öğr. Üyesi Firas SULEYMAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
Prof.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
ÖZET
Monolitik terimi Yunancadaki “mono: tek” ve “lithos: taş” kelimelerinden türeyen ve
materyallerin tamamının homojen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden bir kelimedir.
Monolitik materyaller mikro yapı olarak iki veya daha çok fazlıdır ve sabit özelliklere
sahiptirler.Monolitik zirkonyumun (MZ), bükülme direnci (1570 MPa) ve ısıya dayanma gücü
(2600°C’ye kadar) fazladır. Solid ya da translusent olarak da adlandırılan bu materyaller,
herhangi bir organik bağlayıcı olmadan birbirinin içine geçen atomlardan oluşurlar.Zirkonyum
restorasyonlarda en sık karşılaşılan problemlerin ve ömürlerinin kısa olmasının nedeni veneer
porseleni ile alt yapı arasında meydana gelen koheziv kırılmalardır. Bunun için CAD/CAM
sistemler kullanılarak hazırlanan, veneer porselen uygulanmasına ihtiyaç duyulmayan, yalnızca
tek bir materyalden üretilen monolitik restorasyonlar geliştirilmiştir. Son zamanlarda, mekanik
özellikleri arttırılan MZ’un klinik endikasyon sahası oldukça genişlemiştir.MZ restorasyonlar
biyouyumluluklarının yanı sıra, translüsenslik özelliklerinin fazla olması ve gözeneksiz yapıları
sayesinde mükemmel estetik görünüme ve mekanik özelliklere sahiptirler. Görünümlerinin
doğala yakın olması nedeni ile estetiği sağlamak için porselenle veneere edilmeleri
gerekmemektedir. Yalnızca özel renklendirici solüsyonlar ile renklendirilerek doğal diş rengi
elde edilebilmektedir. MZ restorasyonların en büyük avantajı veneer porselen ile zirkonyum alt
yapı arasında görülen “chipping” denilen kopma ve kırılma olaylarıyla karşılaşılmamasıdır. Bu
avantajlarından dolayı, MZ restorasyonlar, gülme hattı içerisinde bulunan her bir dişte estetik
kaygı yaşamadan rahatlıkla kullanılabilirler.Veneer seramik olarak kullanılan porselen
mikroyapısı nedeniyle zamanla karşıt doğal dişte aşınmaya sebep olmaktadır. MZ
restorasyonlar, antagonist dişlerde aşınmaya sebep olmazlar ve aşınma dirençleri doğal dişe çok
yakındır. MZ restorasyonların antagonist dişlerde Zr esaslı kuronlardan anlamlı derecede düşük
ve minimal derecede aşındırma oluşturduğu saptanmıştır. MZ restorasyonların bir diğer
avantajı ise, kırılmaya karşı yüksek direnç göstermeleri nedeniyle yetersiz interokluzal
mesafenin olduğu vakalarda hatta 0.5 mm’lik bir okluzal kalınlıkta bile posterior
restorasyonlarda kullanılabilirler. CAD/CAM sistemleri ile hazırlanan MZ restorasyonlarda,
antagonist çene ile uyumlu bir kapanış ilişkisi elde edilebilir. MZ restorasyonların, kenar
uyumlarının ABD sağlık servisi kriterlerine göre yeterli olduğunu bildirilmiştir.
Sonuç: monolitik zirkonyumun biyouyumluluğu, yüksek translusensliği ve mekanik
özelliğinin iyi olması monolitik zirkonyumun klinik endikasyon sahasını genişletmiştir.
Anahtar Kelimeler : Monolitik zirkonyum, mekanik özellikler, estetik.
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ABSTRACT

The term monolithic is a word derived from the Greek words “mono: single” and “lithos: stone”
and expresses that all materials have a homogeneous structure. Monolithic materials are bi or
more phased in microstructure and have stable properties.Monolithic zirconium (MZ) has high
bending strength (1570 MPa) and heat resistance (up to 2600°C). These materials, also called
solid or translucent, consist of atoms that pass into each other without any organic binders.The
most common problems encountered in zirconium restorations and their short life span are the
cohesive fractures that occur between the veneer porcelain and the substructure. For this,
monolithic restorations prepared using CAD/CAM systems, which do not need veneer
porcelain application, and which are produced from only a single material, have been
developed. Recently, the clinical indication field of MZ, whose mechanical properties have
been increased, has expanded considerably.In addition to their biocompatibility, MZ
restorations have excellent aesthetic appearance and mechanical properties due to their high
translucency properties and non-porous structure. Since their appearance is close to nature, they
do not need to be veneered with porcelain to provide aesthetics. Natural tooth color can be
obtained only by coloring with special coloring solutions. The biggest advantage of MZ
restorations is that they do not encounter breaking and breaking events called “chipping” seen
between veneer porcelain and zirconium infrastructure. Due to these advantages, MZ
restorations can be used easily on each tooth within the smile line without experiencing
aesthetic concerns.Due to the porcelain microstructure used as veneer ceramic, it causes wear
on the opposing natural tooth over time. MZ restorations do not cause wear on antagonist teeth
and their wear resistance is very close to natural teeth. It was determined that MZ restorations
produced significantly lower and minimal wear on antagonist teeth than Zr-based
crowns.Another advantage of MZ restorations is that they can be used in posterior restorations
even with an occlusal thickness of 0.5 mm, in cases where there is insufficient interocclusal
distance due to their high resistance to fracture. In MZ restorations prepared with CAD/CAM
systems, a closure relationship compatible with the antagonist jaw can be obtained. It has been
reported that the marginal fit of MZ restorations is sufficient according to the USA health
service criteria.
Conclusion: The biocompatibility, high translucency and good mechanical properties of
monolithic zirconium have expanded the clinical indication field of monolithic zirconium.

Key Words: Monolithic zirconia, mechanical properties, aesthetic.
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Monolitik Zirkonyuma Uygulanan Yüzey İşlemleri ile Yaşlandırmanın Pürüzlülük ve
Faz Dönüşümüne Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Surface Treatment and Aging on Roughness and Phase
Transformation of Monolithic Zirconium
Dr. Öğr. Üyesi Firas SULEYMAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
Prof.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Amaç: Bu in vitro çalışma monolitik zirkonyum restorasyonların üretim aşamalarında,
simantasyon öncesinde laboratuvarda ve klinikte uygulanan yüzey işlemleri ile yaşlandırmanın
pürüzlülük ve faz dönüşümüne etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı.
Materyal ve Metod: Çalışmada iki farklı monolitik zirkonyumdan Bilgisayar Destekli
Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim (CAD/CAM) ile ISO 6872’ye uygun olarak 15 mm çapında
ve 1.2 mm (aşındırma uygulanacak grup 1.3 mm) kalınlığında disk şeklinde toplam 80 örnek
hazırlandı. Örnekler rastgele beş gruba (kontrol, aşındırma, kumlama, alüminyum oksit tozu ile
kaplama, lazer) ayrılarak yüzey işlemleri uygulandı. Yüzey pürüzlülük değerleri saptandı,
taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri alındı, atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve
X-ray difraktometre (XRD) analizleri yapıldı. Örneklere yaşlandırma işlemi uygulandıktan
sonra yüzey pürüzlülük değerleri ve göreceli monoklinik faz değişimleri tekrar tespit edildi.
Veriler varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ve t-testi ile değerlendirildi. Yüzey
pürüzlülüğü ile monoklinik faz miktarı arasındaki ilişkinin araştırılması için Spearman’ın rho
(ρ) katsayısı kullanıldı.
Bulgular: Her iki monolitik zirkonyum üzerinde de yüzey işlemlerinin çok anlamlı olduğu
(p˂0.001), materyal çeşidinin ve monolitik zirkonyum materyaller ile yüzey işlemleri
arasındaki etkileşiminin anlamlı olmadığı (p>0.05) tespit edildi. En fazla yüzey pürüzlülüğü
değerleri kumlama uygulanan grupta saptandı. XRD analizinde; her iki materyalde de göreceli
monoklinik faz oranlarının yaşlandırma işlemleri ile arttığı tespit edildi.
Sonuç: Farklı yüzey işlemlerinin monolitik zirkonyumun yüzey pürüzlülüğünü ve göreceli
monoklinik faz değerlerini etkilediği, yaşlandırma işleminin yüzey pürüzlülüğünü azaltıp faz
dönüşümünü (t→m) arttırdığı belirlendi.
Anahtar Kelimeler : Göreceli monoklinik faz, monolitik zirkonyum, yaşlandırma işlemi,
yüzey pürüzlülüğü.
ABSTRACT
Aim: The aim of this in vitro study was to evaluate the effecet of surface treatment that applied
on monolithic zirconia restoration during the production stage in the laboratory and prior
cementation in the clinic and aging on the surface roughness and phase transformation.
Material and Method: In the study, 80 samples were prepared from two different monolithic
zirconium with the form of a disc according to ISO 6872 with 15 mm in diameter and 1.2 mm
in thickness (1.3 mm thickness to be applied sand blasting to the group). The samples were
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randomly divided into five groups (control, grinding, sand blasting, tribochemical aluminum
oxide silica coating, laser) and surface treatments were performed. Surface roughness values
were determined, scanning electron microscopy (SEM) images were taken, atomic force
microscope (AFM) and X-ray diffraction (XRD) analyzes were performed. After the aging
process, surface roughness values and relative monoclinical phase changes were determined
again. The data were analyzed usingone- way analysis of variance followed by Tukey's multiple
comparison test and t-test. Spearman's rho (ρ) coefficient was used to investigate the
relationship between surface roughness and monoclinical phase amount.
Results: It was found that surface treatments on both monolithic zirconium were very
significant (p<0.001), and the interaction between material types and monolithic zirconium
materials and surface treatments was not significant (p> 0.05). The maximum surface roughness
values were determined in the blasting group. In XRD analysis; The relative monoclinical phase
ratios in both materials were increased with aging processes.
Conclusion: Application of different surface treatments increased the surface roughness and
relative monoclinical phase values of monolithic zirconium while the aging process decreased
the surface roughness and increased the phase transformation.
Key Words: Monolithic zirconium, surface roughness, relative monoclinic phase, aging
process.
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SH-SY5Y NÖROBLASTOM HÜCRELERİNDE
LOKAL ANESTEZİKLERİN ARACILIK ETTİĞİ NÖROTOKSİSİTE ÜZERİNDE
SİYANOKOBALAMİN’İN (B-12 VİT.) KORUYUCU ETKİSİ
PROTECTIVE EFFECT OF CYANOCOBALAMIN (B-12 VIT.) ON NEUROTOXICITY
MEDIATED BY LOCAL ANESTHETICS IN SH-SY5Y NEUROBLASTOMA CELLS
Doç. Dr. Ahmet ALTUN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Lokal anestezikler klinik cerrahide yaygın olarak kullanılmaktadır. Sık kullanılan lokal
anesteziklerden (LA), lidokain, bupivakain ve prilokainin, geçici nörolojik semptomlar ve
kauda equina sendromu gibi ciddi nörolojik komplikasyonları oluşturan ciddi nörotoksisiteyi
indüklediği gösterilmiştir. LA'lerin neden olduğu nörotoksisitenin tedavisi için kılavuzlar
oluşturulmuş olsa da bu önlemler ne yazık ki tamamen etkili olamamaktadır. LA'lerin aracılık
ettiği toksik etkileri azaltabilecek herhangi bir yardımcı madde, cerrahi prosedürler sırasında ve
ağrı yönetimi sürecinde büyük ilgi görecektir. Siyanokobalaminin nöroprotektif etkisi her ne
kadar gösterilmiş olsa da LA'lerin neden olduğu SH-SY5Y hücre nörotoksisitesinin
siyanokobalamin tarafından azaltılmasına ilişkin karşılaştırmalı veriler mevcut değildir. Bu
bağlamda, siyanokobalamin'in çeşitli amid LA'lerinin neden olduğu nörotoksisite üzerindeki
olası koruyucu etkisini araştırdık. Canlı hücrelerin metabolik aktivitesi, tetrazolyum boyası
(XTT) hücre canlılığı testi ve ardından optik yoğunluk ölçümü ile değerlendirildi. IC50, eğri
yanıtının ekstrapolasyonu ile belirlendi. Beklendiği gibi, tüm LA'ler konsantrasyona bağlı bir
şekilde hücre ölümünü indükledi. SH-SY5Y hücreleri üzerinde 20 dakikalık inkübasyondan
sonra lidokain, bupivakain ve prilokain IC50 sırasıyla 10.67 ± 0.08, 5.75 ± 0.33 ve 15.35 ± 0.39
idi. Diğer taraftan 24 saat artan konsantrasyonlarda B-12 ön tedavisinin ardından özellikle
bupivakainin neden olduğu nörotoksisitenin belirgin şekilde azaldığı gösterilmiştir. Sonuç
olarak, bu çalışma, siyanokobalamin'in LA'lerin neden olduğu nörotoksisiteye karşı koruyucu
etkisini karşılaştırmalı olarak göstermiştir. Siyanokobalamin'in özellikle bupivakain kaynaklı
nörotoksisiteyi önemli ölçüde önleyebildiği gösterilmiştir. Bu nedenle bupivakainin neden
olduğu nörotoksisiteyi hafifletmek için bir aday olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Siyanokobalamin, lokal anestezikler, nörotoksisite, SH-SY5Y
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Şekil 1. Siyanokobalamin ve lokal anesteziklerin SH-SY5Y hücre canlılığı üzerindeki
etkilerinin XTT testi ile değerlendirilmesi. (A) 20 dakikalık ön inkübasyonda uygulanan lokal
anestezik konsantrasyonları: 0,25/1/2,5/5/10/15/20 mM. (B) 24 saat boyunca uygulanan
siyanokobalamin konsantrasyonları: 0, 5, 10, 20, 40, 80 ve 100 uM. Şekilde gösterilen, 3
bağımsız deneyden elde edilen ortalama ± SD'dir.

Figure 2. SH-SY5Y hücrelerinde siyanokobalamin, lokal anesteziklerin neden olduğu
sitotoksisiteyi zayıflattı. (A) Siyanokobalamin (0, 2.5, 5 ve 10 uM) ve/veya Lidokain (10 mM)
ve/veya Bupivakain (5 mM) ve/veya Prilokain (15 mM) ile tedavi edilen SH-SY5Y hücrelerinin
hücre canlılığı XTT testi ile belirlendi. *P<0.05, **P<0.01 0 μM grubuyla karşılaştırıldığında;
##
P<0.01, tek başına lokal anestezik grubuyla karşılaştırıldığında.
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ABSTRACT
Local anesthetics are widely used in clinical surgical practice. Of the frequently used local
anesthetics (LAs), lidocaine, bupivacaine, and prilocaine have been shown to induce a high
incidence of neurotoxicity that generates severe neurological complications, such as transient
neurologic symptoms and cauda equina syndrome. Although guidelines have been established
for the treatment of neurotoxicity induced by LAs, these measures are not entirely effective.
Any substance that can reduce the toxic effects mediated by LAs will be of great interest during
surgical procedures and in the pain management process. Comparative data on the reduction of
LAs-induced SH-SY5Y cell neurotoxicity by cyanocobalamin is not available. In this context,
we investigated the protective effect of cyanocobalamin on neurotoxicity induced by various
amide LAs. The metabolic activity of viable cells was assessed by a cell viability test with a
tetrazolium dye (XTT) followed by optical density quantification. IC50 was determined by
extrapolation of the curve response. As expected, all LAs induced cell death in a concentrationdependent manner. The lidocaine, bupivacaine, and prilocaine IC50 were 10.67 ± 0.08, 5.75 ±
0.33, and 15.35 ± 0.39, respectively, after 20 minutes of incubation on SH-SY5Y cells. On the
other hand, it has been shown that neurotoxicity caused by bupivacaine is significantly reduced
after B-12 pretreatment at increasing concentrations for 24 hours. In conclusion, this study
comparatively demonstrated the protective effect of cyanocobalamin against neurotoxicity
caused by LAs. It has been shown that cyanocobalamin can significantly prevent bupivacaineinduced neurotoxicity. Therefore, it suggests that it may be a candidate for alleviating
bupivacaine-induced neurotoxicity.
Keywords: Cyanocobalamin, local anesthetics, neurotoxicity, SH-SY5Y.

Figure 1. Cyanocobalamin and local anesthetics effects on SH-SY5Y cell viability using the
XTT assay. (A) Local anesthetics concentrations applied in 20-minute preincubation:
0.25/1/2.5/5/10/15/20 mM. (B) Cyanocobalamin concentrations applied for 24 hrs: 0, 5, 10, 20,
40, 80, and 100 μM. Shown in the figure is the mean ± SD from 3 independent experiments
performed.
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Figure 2. Cyanocobalamin attenuated local anesthetics-induced cytotoxicity in SH-SY5Y cells.
(A) Cell viability of SH-SY5Y cells treated with Cyanocobalamin (0, 2.5, 5, and 10 μM) and/or
Lidocaine (10 mM), and/or Bupivacaine (5 mM), and/or Prilocaine (15 mM) was determined
using XTT assay. *P<0.05, **P<0.01 compared with 0 μM group; ##P<0.01 compared with alone
local anesthetics group.
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KAOLİN KİLİNİN TEMİZ KUMUN SIVILAŞMA DİRENCİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEYLER İLE İNCELENMESİ
DYNAMIC TRIAXIAL EXPERIMENTS TO EXAMINE THE EFFECTS OF KAOLIN ON
THE LIQUEFACTION RESISTANCE OF CLEAN SAND
Asst. Prof. Abdülhakim ZEYBEK
Muş Alparslan Üniversitesi
ÖZET
Deprem sırasında meydana gelen zemin sıvılaşması, yapıların güvenliği ve insan yaşamı için
önemli bir risk oluşturmaktadır. 1964 Niigata ve Alaska depremlerinin ardından yapılan birçok
saha araştırması, sadece temiz kumların değil aynı zamanda belli miktarda ince dane (silt ve
kil) içeren kumlu zeminlerinde deprem yükleri altında sıvışabileceğini göstermiştir. İnce daneli
zeminlerin kum gibi granüler zeminlerin sıvılaşma davranışı üzerindeki etkisini incelemek için
literatürde birtakım araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında, yeniden oluşturulmuş
kum-kaolin kili karışımı numuneler üzerinde drenajsız, gerilme kontrollü dinamik üç eksenli
deneyler gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar geçmişte yapılan benzer çalışmaların
bulguları ile karşılaştırılmıştır. Temiz silika kumu değişik oranlarda (%0-25) düşük plastiseli
kaolin kili ile karıştırılmış ve kuru huni yöntemini kullanarak %40 rölatif sıkılıkta numuneler
hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler suya doygun hale getirildikten sonra izotropik olarak 100
kPa efektif konsolidasyon basıncında konsolide edilmiş ve en nihayetinde 0.1 Hz yükleme
frekansına sahip tekrarlı gerilmelere maruz bırakılmıştır. Elde edilen deney sonuçları, kaolin
içeriğindeki artışın belirli bir eşik değere (%15) kadar kum-kaolin karışımının sıvılaşma
direncini azalttığı, bu eşik değerden sonra ise sıvılaşmaya karşı direncini artırdığını
göstermiştir. Bu, ince dane içeriğinin kumlu zeminlerin sıvılaşma direncini etkileyen önemli
parametrelerden bir tanesi olduğunu göstermektedir ve kritik ince dane oranı bu davranışı
açıklamada oldukça faydalı bir konseptir.
Anahtar Kelimeler: Sıvılaşma Direnci, Killi Kum, İnce Dane Oranı, Dinamik Üç Eksenli
Deneyler
ABSTRACT
Earthquake-induced liquefaction poses a significant risk to the safety of structures and human
life. Several field observations in the aftermath of the Niigata and Alaska earthquakes of 1964
have showcased that not only are clean sand deposits prone to liquefaction, but also sand
deposits containing some amount of fines (silt or clay) can undergo liquefaction in the event of
an earthquake loading. Several research programs have been undertaken in the published
literature in order to elucidate the influence of fines on the liquefaction response of sandy soils.
In the current study, a series of undrained, stress-controlled dynamic triaxial experiments were
performed on reconstituted sand-kaolin mixtures in order to reinforce and build on the previous
research. Clean silica sand was mixed with different percentages of low plastic kaolin in the
range of 0 to 25%. The dry mixture was poured through a funnel using the funnel deposition
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method, resulting in loosely packed triaxial specimens with nearly 40% relative density. The
specimens were saturated, isotropically consolidated to an initial effective confining pressure
of 100 kPa, and subjected to cyclic loading with a frequency of 0.1 Hz. The experimental results
demonstrated that the liquefaction resistance of the sand-kaolin mixture decreased with an
increase in kaolin content from 0 to 15% but then increased beyond this critical (threshold)
value. This reveals that fines content is one of the key parameters that significantly affect the
liquefaction resistance of sandy soils and the threshold fines content is a useful tool to explain
this type of soil behavior.
Keywords: Liquefaction Resistance, Clayey Sand, Fines Content, Dynamic Triaxial Test
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SANAL TARAMA VE MOLEKÜLER YERLEŞTİRME İLE POTANSİYEL
PI3-KİNAZ DELTA İNHİBİTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF POTENTIAL PI3-KINASE DELTA INHIBITORS BY VIRTUAL
SCREENING AND MOLECULAR DOCKING
Dr. Alper ÖNDER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ferah CÖMERT ÖNDER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet AY
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda yeni ilaç adaylarının keşfi ve tasarımı için in siliko çalışmalar büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde çok sayıda terapötik etkisi bilinen ilaçların ikincil etkileri için
yeniden konumlandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, birçok molekül kanser,
COVID-19, Alzheimer gibi çeşitli hastalıklar için in siliko çalışmalar ile tasarlanmıştır. Böylece
binlerce molekülün bilgisayar ortamında taraması ve hedefe yönelik bağlanma potansiyellerinin
araştırılması mümkün olabilmektedir.Fosfatidilinositol 3-kinaz (PI3K)'lar, ikinci haberci
fosfatidilinositol (4,5)-bifosfatı (PIP2) fosfatidilinositol (3,4,5)-trifosfata (PIP3) dönüştüren
lipit kinazlardır. PI3K, hücresel biyolojide önemli bir rol oynar ve genellikle insan
kanserlerinde aşırı aktif hale gelir. Sınıf I PI3K ailesi, reseptör tirozin kinazlar tarafından
etkinleştirilen dört homolog izoformdan, PI3Kα, β, δ ve γ'den oluşur. PI3Kδ izoformu,
bağışıklık hücresi fonksiyonu ile ilgili hastalıklar için potansiyel bir ilaç hedefi olarak
tanımlanmıştır. PI3Kδ izoformu romatoid artrit, astım ve lösemiler dahil olmak üzere çok çeşitli
hastalıklar için önemli bir hedef haline gelmiştir. Bilinen birçok PI3Kδ inhibitörü olmasına
rağmen yüksek seçicilikte ve düşük toksisite gösteren inhibitörlerine halen ihtiyaç vardır.
Bilinen etkili inhibitör(ler) aracılığı ile potansiyel inhibitörlerin in siliko belirlenmesi
çalışmaları mümkün olabilmektedir.Bu nedenle, bu çalışmada, PI3Kδ hedefine yönelik
potansiyel inhibitörlerin belirlenebilmesi için FDA onaylı PI3Kδ inhibitörünün farmakofor
modelinin elde edilmesinin ardından sanal tarama ve moleküler yerleştirme çalışmalarının
yapılması amaçlanmıştır. Buna göre moleküler yerleştirme çalışmasının sonunda hedef protein
ve küçük moleküllü ligandlar arasındaki etkileşim enerjileri (kkal/mol) elde edilmiştir. Sonuç
olarak, seçilen potansiyel inhibitörler ileri çalışmalar için belirlenmiştir. Sonuçların yeni PI3Kδ
inhibitörlerinin tasarımına katkıda bulunabileceğini umuyoruz.
Anahtar Kelimeler: PI3Kδ inhibitörü, kanser, moleküler yerleştirme
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ABSTRACT
Recently, in silico studies are of great importance for the design and discovery of new drug
candidates. Nowadays, drug repurposing studies have been carried out for the secondary effects
of drugs with known therapeutic effects. In addition, many molecules have been designed for
various diseases such as cancer, COVID-19, Alzheimer's with in silico studies. Thus, it is
possible to screen the thousands of molecules in the computer and to investigate their targetoriented binding potentials.Phosphatidylinositol 3-kinases (PI3Ks) are lipid kinases that
convert second messenger phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate (PIP2) to
phosphatidylinositol (3,4,5)-triphosphate (PIP3). PI3K plays an important role in cellular
biology and is often overactived in human cancers. The class I PI3K family consists of four
homologous isoforms, PI3Kα, β, δ, and γ, which are activated by receptor tyrosine kinases. The
PI3Kδ isoform has been identified as a potential drug target for diseases related to immune cell
function. The PI3Kδ isoform has become an important target for a wide variety of diseases,
including rheumatoid arthritis, asthma, and leukemias. Although there are many known PI3Kδ
inhibitors, high selectivity and low toxicity inhibitors are still needed. It can be possible to
determine the potential inhibitors via the known effective inhibitor(s).Therefore, in this study,
in order to identify potential inhibitors of PI3Kδ, it is aimed to perform a virtual screening and
molecular docking studies following the obtaining a pharmacophore model of FDA-approved
PI3Kδ inhibitor. Accordingly, the interaction energies (kcal/mol) between the target protein and
small molecule ligands were obtained at the end of the molecular docking study. As a result,
selected potential inhibitors have been identified for further studies. We hope that the results
may contribute to the design of new PI3Kδ inhibitors.
Keywords: PI3Kδ inhibitor, cancer, molecular docking
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METİLEN MAVİSİNİN FOTOKATALİTİK BOZUNMASI İÇİN
SÜPERHİDROFİLİK ŞEFFAF TiO2 BAZLI İNCE FİLMLERİN HAZIRLANMASI:
GÜNEŞ HÜCRESİ UYGULAMA YAKLAŞIMI
PREPARATION OF SUPERHYDROPHILIC TRANSPARENT TiO2-BASED THIN FILMS
FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE: WITH SOLAR
CELL APPLICATION APPROACH
Prof. Dr. Dariush SALARI
Tebriz Üniversitesi,
Prof. Dr. Alireza KHATAEE
Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT
Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN
Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aligholi NIAEI
Sakarya Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Azam SEIFI
Gebze Teknik Üniversitesi
ÖZET
Hidrofilik şeffaf ince filmler trafik ışıklarının dış yüzeylerinde, güvenlik kamera lenslerinde,
camlarda ve güneş panellerine kadar çeşitli kullanım alanlarına sahiptirler ve bu yüzeylerde
kendi kendini temizleme işlemini kolaylaştırmak için kullanılırlar. Güneş panellerinde zamanla
yüzeyde biriken toz ve kir güneş ışığının iç kısımlara ulaşmasını engellediği için panel verimi
düşer. Yüzeylerine son derece şeffaf kendi kendini temizleyen bir kaplama kullanmak bu
problem ortadan kaldırır ve panel verimini uygun seviyede tutar.Bu çalışmada, cam altlıklar
üzerine metal (Sr, Bi, Mo, Cd ve Ni) katkılı ve katkısız TiO2 ince filmler basit sol-jel/daldırma
yöntemi ile hazırlanmış, ardından 530 °C'de şeffaf öz-olarak kalsinasyon yapılmıştır.
Hazırlanan filmler karakterizasyonu XRD, SEM, XPS, AFM ve CA teknikleri ile yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre haırlanan filmler, partikül boyutu 100 nm'nin altında olan cam
yüzey üzerine homojen bir şekilde kaplanmıştır. Yüzeylerdeki su temas açısı, kaplamaların
süperhidrofilikliğini kanıtlayan 3°'den az olduğu belirlenmiştir.Hazırlanan filmlerin
fotokatalitik aktivitesini araştırmak için hedef kirletici olarak metilen mavisinin (MB)
kullanılmıştır, bunun sonucunda metallerin katkılanmasının genel olarak MB bozunma
verimliliğini arttırdığını, ancak Sr'nin en yüksek etkiye sahip olduğunu gösterdi. Katkısız TiO2
filme kıyasla bozunma verimliliğini yaklaşık %50 artırdı.

Anahtar Kelimeler: TiO2 şeffaf ince filmleri, Süperhidrofilik, Boya bozunması
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ABSTRACT
Hydrophilic transparent thin films have a variety of applications; they are used on the outer
surface of the traffic lights, security camera lenses, glasses and solar panels to ease the selfcleaning process on these surfaces. In the case of solar panels, accumulation of dust and dirt on
the surface by time, hinders the sunlight from reaching the inner parts, so the panels efficiency
decreases. Therefore, applying a highly transparent self-cleaning coating on their surfaces,
resolves the situation and keeps the panel yield at a favorable level.In this study, metal (Sr, Bi,
Mo, Cd, and Ni) doped and undoped TiO2 thin films were prepared via simple sol-gel/dip
coating method on glass substrates, followed by calcination at 530 °C, as transparent selfcleaning coatings for outer layer of solar panels. Later these films were characterized by various
techniques such as XRD, SEM, XPS, AFM and CA. According to the results, the films with
particle size below 100 nm were uniformly coated onto the glass surface. The water contact
angle on the surfaces was less than 3° which proved the superhydrophilicity of the coatings.
For investigating the photocatalytic activity of the prepared films, they were used for
degradation of methylene blue (MB) as the target pollutant. The results showed that doping the
metals into TiO2 increased the MB degradation efficiency in general, but Sr had the highest
effect. It increased the degradation efficiency by almost 50% compared to the undoped TiO2
film.
Key words: TiO2 Transparent thin film, Superhydrophilic, Dye degradation

138

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

SOLVENT BİLEŞİMİ VE KALSİNASYON KOŞULLARININ SON DERECE ŞEFFAF
TiO2 İNCE FİLMLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF SOLVENT COMPOSITION AND CALCINATION CONDITIONS ON THE
QUALITY OF HIGHLY TRANSPARENT TiO2 THIN FILMS
Prof. Dr. Dariush SALARI
Tebriz Üniversitesi
Prof. Dr. Alireza KHATAEE
Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyemin ÇOŞUT
Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN
Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aligholi NIAEI
Sakarya Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Azam SEIFI
Gebze Teknik Üniversitesi
ÖZET
Şeffaf TiO2 ince filmler, su ve hava kirleticilerinin fotokatalitik bozunması, boya duyarlı güneş
pillerinin yanı sıra buğu önleyici, buzlanma önleyici, optik ve kendi kendini temizleme
uygulamaları dahil olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu çalışamalarda her biri
belirli özelliklere sahip bir uygulamaya neden olacak farklı katkılar, farklı sentez prosedürleri
ve yöntemleri izlenmiştir. Bu çalışmada ise, güneş panellerinin kapak camını fotokatalitik kendi
kendini temizleyen bir tabaka olarak kaplamak için cam altlık üzerinde nanometre kalınlığında
TiO2 bazlı ince filmler hazırlamak için şeffaflıklarına vurgu yaparak uygulanabilir soljel/daldırma kaplama yöntemini uyguladık.Bu yöntemin adımları şu şekildedir; İlk adım
solusyonun hazırlanması, ardından kaplama prosedürü ve son olarak kalsinasyon adımıdır.Sol
bileşenleri sırasıyla Ti öncüsü, stabilizatör, çözücüler, katalizör ve gözenek oluşturucu olarak
titanyum tetraizopropoksit (TTIP), asetil aseton, etanol ve su, nitrik asit ve sodyum dodesil
sülfattır (SDS). Çözücü bileşiminin (etanolün suya oranı) elde edilen filmin özellikleri
üzerindeki etkisini araştırdık. XRD ve SEM analizlerinin sonuçlarına göre, tek çözücü olarak
etanol kullanıldığında, kristallik daha düşüktü ve parçacık boyutu nispeten daha büyüktü.
Ortama ikinci çözücü olarak suyun katılmasıyla, kristallik ve ortalama parçacık boyutu sırasıyla
arttı ve azaldı, bu da her ikisi de filmin daha yüksek verimine yol açtı.Isıtma hızı ve kalsinasyon
süresi dahil olmak üzere kalsinasyon koşullarının etkisi de araştırıldı. Elde edilen sonuçlara
göre, 4 saat kalsinasyon süresi ve 3 °C/dk ısıtma hızı, partikül boyutu 25-45 nm aralığında olan,
oldukça homojen filmlerin elde edilmesinden yana olmuştur.
Anahtar Kelimeler: TiO2 ince filmleri, Solvent, Kalsinasyon
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ABSTRACT
Transparent TiO2 thin films have been applied in many different fields including photocatalytic
degradation of water and air pollutants, dye sensitized solar cells, as well as anti-fogging, antiicing, optical and self-cleaning applications. Different synthesis procedures and methods have
been pursued using different precursors, which each lead to a film with specific characteristics.
In this study we applied feasible sol-gel/dip coating method to prepare nanometer-thick TiO2based thin films on glass substrate, emphasizing on their transparency, for coating the cover
glass of solar panels as a photocatalytic self-cleaning layer. The first step was preparing the sol,
followed by coating procedure, and finally calcination.The sol components were titanium
tetraisopropoxide (TTIP), acetyl acetone, ethanol and water, nitric acid, and sodium dodecyl
sulphate (SDS) as Ti precursor, stabilizer, solvents, catalyst, and pore generator, respectively.
We investigated the effect of solvent composition (ratio of ethanol to water) on the
characteristics of the obtained films. According to the results of XRD and SEM analyses, when
ethanol was used as the only solvent, the crystallinity was lower, and the particle size was
relatively bigger. By introducing water as the second solvent to the medium, the crystallinity
increased and the average particle size decreased, which led to the higher efficiency of the
film.The effect of calcination conditions, including heating rate and calcination time, was also
investigated. According to the results, calcination time of 4 h and heating rate of 3 °C/min were
in favor of obtaining highly uniform films with particle size in the range of 25-45 nm.
Key words: TiO2 thin films, Solvent, Calcination
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BAKIR KATKILI TiO2 NANOPARTİKÜLLERİNİN YEŞİL SENTEZ
YÖNTEMİYLE SENTEZLENMESİ VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
SYNTHESIS OF COPPER DOPED TiO2 NANOPPARTICILES BY GREEN SYNTHESIS
AND INVESTIGATION OF THEIR ANTIFUNGAL PROPERTIES
Yüksek Lisans Öğrencisi Cansu ZEYBEK
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Evren TERZİ
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
Prof. Dr. Saip Nami KARTAL
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
Prof. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZET
Titanyum dioksit (TiO2), amorf, anataz, rutil ve brokit formlarında bulunabilen geçiş metal
oksit bir malzemedir. Yüksek fotokatalitik aktivite göstermesi, termal, kimyasal kararlılığının
yüksek olması, non-toksik, biyouyumlu olması gibi üstün özellikleri nedeniyle TiO2 birçok
uygulama alanına sahiptir. En yaygın uygulama alanları, boya, güneş pilleri, kağıt, plastik,
seramik, çimento ve inşaat sektörleridir. Sol jel, hidrotermal, solvotermal, elektro birikim,
sonokimyasal, kimyasal ve fiziksel buhar birikimi gibi birçok kimyasal sentez yöntemi ile TiO2
nanopartikülleri sentezlenir. Tüm bu kimyasal sentez yöntemlerinin yanı sıra, biyolojik bir
malzemenin ekstrakte edilerek indirgeyici ve ajan olarak kullanıldığı yeşil sentez yöntemi de
bir diğer TiO2 nanopartikül sentezleme yöntemidir. Bu yöntem, indirgeyici ve ajan olarak
kullanılacak kimyasal malzemelerin yerine çevreye zararsız biyolojik ve doğal bir malzeme
kullanılması nedeniyle dikkat çekmektedir. Yeşil sentez yöntemi, enerji verimi yüksek, maliyeti
düşük, kolay bir proses ve güvenilir olması gibi çeşitli avantajlara da sahiptir. Çevremizde,
hemen hemen her yerde mantarlar ile karşılaşmaktayız. Hava yoluyla sporlarını taşıyan
mantarlar, nem, duman ve kirlilik olan ahşap, plastik maddeler, lastik, duvar sıvası ve alçı
kartonlar gibi birçok yüzeyde aktif olarak çoğalırlar. Yapılan literatür çalışmalarında, TiO2
nanopartiküllerinin çeşitli bakterileri ve mantarları inhibe ettiği kanıtlanmıştır. Bu yüksek lisans
projesinde, yeşil sentez yöntemiyle portakal kabuğu ekstraktı kullanılarak TiO2
nanopartiküllerin sentezlenmesi, yapısal özelliklerinin karakterize edilmesi (SEM, TEM, XRD,
FTIR, termal analiz) bakır katkılandırması yapılarak nanopartiküllerin modifiye edilmesi ve
fotokatalitik aktivitelerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Özellikle küf ve renk mantarlarına
karşı etkinlik denemeleri gerçekleştirilerek antifungal özellikleri incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre, bakır katkılandırılması yapılarak yeşil sentez ile sentezlenen TiO2
nanopartiküllerinde küf ve beyaz çürükçül mantarlarına karşı etkin antifungal aktivite elde
edilmiştir. Beyaz çürüklük (T. versicolor ve I. Lacteus) ve küf mantaralarında (P. fellutanum
ve A. Pullulans) büyüme ortamının %1 v/v konsantrasyonuyla hazırlanan TiO2 nanopartiküller
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%100 inhibasyon oranlarında büyümeyi engellemiştir. Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi
Bilimsel Araştırmalar Kordinatörlüğü tarafınca FYL-2021-4380 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Titanyum dioksit nanopartikülleri, antifungal aktivite, bor ve bakır katkılı
TiO2 nanopartikül, fotokatalitik aktivite
ABSTRACT
Titanium dioxide (TiO2) is a transition metal oxide material that can be found in amorphous,
anatase, rutile and brookite forms. TiO2 has many application areas due to its superior properties
such as high photocatalytic activity, high thermal and chemical stability, non-toxic and
biocompatible. The most common application areas are paint, solar cells, paper, plastics,
ceramics, cement and construction industries. TiO2 nanoparticles are synthesized by many
chemical synthesis methods such as sol gel, hydrothermal, solvothermal, electrodeposition,
sonochemical, chemical and physical vapor deposition. In addition to all these chemical
synthesis methods, the green synthesis method, in which a biological material is extracted and
used as a reducing agent and agent, is another TiO2 nanoparticle synthesis method. This method
draws attention because of the use of environmentally friendly, biological and natural materials
instead of chemical materials to be used as reducing agents and agents. The green synthesis
method also has several advantages such as high energy efficiency, low cost, easy process and
reliability. In our environment, we encounter mushrooms almost everywhere. Fungi, which
carry their spores through the air, reproduce actively on many surfaces such as moisture, smoke
and pollution such as wood, plastic materials, rubber, wall plaster and gypsum cardboard. In
the literature studies, it has been proven that TiO2 nanoparticles inhibit various bacteria and
fungi. In this master's project, the synthesis of TiO2 nanoparticles, characterization of their
structural properties (SEM, TEM, XRD, FTIR, thermal analysis), modification of nanoparticles
by copper doping and examination of their photocatalytic activities were carried out using
orange peel extract by green synthesis method. Antifungal properties were investigated,
especially by carrying out efficacy trials against mold and color fungi. According to the results
obtained, effective antifungal activity against mold and white rot fungi was obtained in TiO2
nanoparticles synthesized by green synthesis by doping copper. TiO2 nanoparticles prepared
with 1% v/v concentration of growth medium in white rot (T. versicolor and I. Lacteus) and
mold fungi (P. fellutanum and A. pullulans) inhibited growth at 100% inhibition rates. This
study was supported by Yildiz Technical University Scientific Research Coordinatorship with
the project number FYL-2021-4380.
Keywords: Titanium dioxide nanoparticles, antifungal activity, boron and copper doped TiO2
nanoparticle, photocatalytic activity
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KUANTUM NOKTA VE WO3 KATKILI TiO2-FOTOKATALİZÖRLERİN
SENTEZLENMESİ VE ATIK SULARDAN AROMATİK AMİNLERİN
GİDERİMİNDE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
SYNTHESIS OF QUANTUM DOT AND WO3 DOPPED TiO2-PHOTOCATALYSTS AND
INVESTIGATION OF THEIR USES IN THE REMOVAL OF AROMATIC AMINES
FROM WASTEWATER
Yüksek Lisans Öğrencisi Seval ÖZDEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Hülya CİVELEK YÖRÜKLÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZET
Sürdürülebilirlik, toplumunun ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerinin sürekliliği ile ilgili
sistemik bir kavramdır. Mevcut kaynakların ve işgücünün gelecekte de devamlılığını sağlamak
için “Sürdürülebilirlik” ilkesi benimsenmiştir. Tekstil atık suları, içerdikleri yüksek kirlilik
konsantrasyonları nedeniyle yönetilmesi en zor ve temel atık su türlerinden biridir. Dünya
Bankası, su kirliliğinin en az %20'sinin tekstil boyamadan geldiğini tahmin edilmektedir.Tekstil
atık sularındaki giderilmesi en zor kirleticilerden biri boyar maddelerdir. Günümüzde ileri
oksidasyon yöntemleri, yüksek renk giderme verimi sağlaması ve sürdürülebilir olması
nedeniyle her geçen gün önem kazanmaktadır. İleri oksidasyon prosesi olan fotokataliz yöntemi
organik kirleticileri zararsız maddelere dönüştüren güçlü bir tekniktir. Fotokataliz, yarı iletken
fotokatalizör kullanılarak katalizörün ışımasına dayalı bir teknoloji olup, kirleticileri CO2 ve
H2O’ya parçalamaktadır. İleri teknolojisi, yüksek verim elde edilmesi ve çevre dostu olması
sebebi ile fotokataliz yönetimi boyar madde gideriminde tercih edilmektedir.Bu çalışmada,
uygun bant boşluğu enerjisi, yüksek biyolojik ve kimyasal kararlılık, zehirli olmayan yapı, fotokorozyona karşı dayanıklılık, yüksek foto aktivite ve düşük maliyet gibi çeşitli avantajları
olmasından dolayı TiO2 temelli kompozit foto katalizörler ultrasonik dağılım yöntemi ile
sentezlenmesi gerçekleşmiştir. TiO2 foto katalizörü kuantum nokta (QD) ve WO3 ile
kompozitlendirilerek, metil turuncu boyar maddesinin giderim verini üzerinde olan etkisi
incelenmiştir.TiO2, WO3 katkılı TiO2 (TiO2@WO3) ve kuantum nokta katkılı TiO2 (TiO2@QD)
fotokatalizörler varlığındaki giderim verimleri karşılaştırıldığında en yüksek giderim verimi
TiO2@QD katalizörü ile elde edildiği ve %37,5 daha yüksek fotokatalitik giderim ortaya
koyduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sentezlenen kompozitlerin fotokatalitik aktiviteyi
arttırdığını ortaya koymuştur. Bu aktivitenin artmasının sebebi ise kompozitlerin görünür
absorpsiyonu genişletme ve kirleticilerin bozunması için daha fazla elektron ve elektronboşluğu çifti üretmesi sebebi ile fotokatalitik süreçte önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışma
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafınca FYL-2021-4406
nolu proje ile desteklenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Metil turuncu, heterojen fotokataliz, nanokompozit (TiO2@QD,
WO3@QD, TiO2@WO3).
ABSTRACT
Sustainability is a systemic concept related to the continuity of the economic, social and
environmental aspects of society. The principle of “Sustainability” has been adopted to ensure
the continuity of existing resources and workforce in the future. Textile wastewater is one of
the most difficult and basic wastewater types to manage due to the high concentrations of
pollution they contain. The World Bank estimates that at least 20% of water pollution comes
from textile dyeing.One of the most difficult pollutants to remove is dyestuffs in textile
wastewater. Today, advanced oxidation methods are gaining importance day by day as they
provide high color removal efficiency and are sustainable. Photocatalysis, an advanced
oxidation process, is a powerful technique that converts organic pollutants into harmless
substances. Photocatalysis is a technology based on the irradiation of the catalyst using a
semiconductor photocatalyst, which breaks down pollutants into CO2 and H2O. Photocatalysis
management is preferred for dyestuff removal due to its advanced technology, high efficiency
and environmental friendliness.In this study, TiO2-based composite photocatalysts were
synthesized by ultrasonic dispersion method due to various advantages such as suitable band
gap energy, high biological and chemical stability, non-toxic structure, resistance to photocorrosion, high photo activity and low cost. TiO2 photocatalyst was composited with quantum
dot (QD) and WO3 and the effect of methyl orange dyestuff on the removal data was
investigated.When the removal efficiencies in the presence of TiO2, WO3-doped TiO2
(TiO2@WO3) and quantum dot-doped TiO2 (TiO2@QD) photocatalysts were compared, it was
determined that the highest removal efficiency was obtained with the TiO2@QD catalyst,
resulting in 37.5% higher photocatalytic removal. The obtained results revealed that the
synthesized composites increased the photocatalytic activity. The reason for this increase in
activity is that the composites play an important role in the photocatalytic process, as they
expand the visible absorption and produce more electron and electron-hole pairs for the
degradation of pollutants. This study was supported by Yildiz Technical University Scientific
Research Coordinatorship with the project numbered FYL-2021-4406.
Keywords: Methyl orange, heterogeneous photocatalysis, nanocomposite (TiO2@QD,
WO3@QD, TiO2@WO3).
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HIZLI BOYARMADDE ADSORPSİYONU İÇİN SÜPER ADSORBAN HİDROJEL
SUPER-ADSORBENT HYDROGEL FOR FAST DYE ADSORPTION
Doç. Dr. Yasemin IŞIKVER
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Fonksiyonel polimerler, çevre kirliliğine neden olan boyarmaddelerin uzaklaştırılması ve
ayrılmasında geniş uygulanabilirlikte önemli bir sentetik kopolimer grubunu temsil eder.
Hidrofilik polimerler, yüksek miktarlarda su tutabilmeleri ve adsorplama yetenekleri ile
boyarmaddelerin geri kazanılmasında başarıyla kullanılmaktadır.Hidrojellerin su tutma ve
adsorpsiyon kapasiteleri yapılarında bulunan hidroksil, karboksil, sülfonil, amin ve amit gibi su
sever grupların miktarına bağlı olarak artar. Poliakrilamid (pAAm) yapısındaki amit grupları
nedeniyle oldukça yüksek su tutma kapasitesine sahiptir ancak nötral olması nedeniyle
adsorpsiyonda kullanımı yoktur. Akrilamid (AAm) monomeriyle birlikte 2-akrilamido-2-metil1-propansülfonik asit (AMPSA) komonomeri kullanılarak hazırlanan polimerlere adsorplama
yeteneği de kazandırılarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Nötral pAAm’ in yapısındaki amit
grupları hidroksil amin hidroklorür ile polihidroksamik asite dönüştürülerek daha yüksek
adsorplama kapasitesine sahip polimerik adsorbanlar da hazırlanabilir.Bu çalışmada, çapraz
bağlı akrilamid esaslı p(AAm-AMPSA)’in amit gruplarının kimyasal düzenlenmesi ile
hazırlanan süper adsorban polimerlerin (CSAP) boyarmadde gideriminde kullanılması
amaçlanmıştır.Hidrojellerde kristal viyole, metilen mavisi ve safranin boyarmaddelerinin
adsorpsiyonu için kinetik ve denge çalışmaları yapılmıştır.CSAP üzerinde boyarmaddelerin
adsorplanması kinetiği eğrilerinde dört farklı bölge (zaman gecikmesi, suyun absorpsiyonunun
baskın olduğu, boyarmaddenin adsorpsiyonunun baskın olduğu ve denge) olduğu görülmüştür.
CSAP üzerinde boyarmaddelerin adsorplanması ile oluşturulan izotermlerin Giles izoterm
sınıflandırmasına göre S tipi olduğu belirlenmiştir. İzotermlerden tek tabaka kapasitesi, geçiş
noktası derişimi, eğim parametresi, dolum oranı gibi parametreler hesaplanmıştır.Sıcaklık artışı
ile CSAP üzerinde boyarmadde adsorpsiyonun çok az miktarda azaldığı belirlenmiş ve
termodinamik parametreler hesaplanmıştır.Bulgularda CSAP üzerinde boyarmadde
adsorpsiyonun hızlı (90 dakika) ve yüksek giderimli (% 98), kendiliğinden ve ısı salan
olduğu görülmüştür.Sonuç olarak, hazırlanan CSAP, giderilmesi ya da ayrılması istenilen
katyonik özellikteki organik/ inorganik kimyasal türler için bir model adsorban olarak
önerilebilir.
Anahtar Kelime: Hidrojel, boyarmadde, adsorpsiyon.
ABSTRACT
Functional polymers represent an important group of synthetic copolymers with wide
applicability in the removal and separation of dyes that cause environmental pollution.
Hydrophilic polymers have been successfully used in the removal of dyes with their high water
absorption and adsorbing abilities.
145

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

The water absorption and adsorption capacities of hydrogels increase depending on the number
of hydrophilic groups such as hydroxyl, carboxyl, sulfonyl, amine, and amide in their structures.
It has a very high water absorption capacity due to the amide groups in polyacrylamide (pAAm),
but it is not used in adsorption due to its neutrality. Various studies have been carried out by
providing the ability to adsorb to polymers prepared using 2-acrylamido-2-methyl-1-propane
sulfonic acid (AMPSA) comonomer and acrylamide (AAm) monomer. Polymeric adsorbents
with higher adsorbing capacity can also be prepared by converting amide groups in pAAm to
polyhydroxamic acid with hydroxylamine hydrochloride.This study, it is aimed to use
crosslinked acrylamide-based p(AAm-AMPSA) for dye removal of super adsorbent polymers
(CSAP) prepared by chemical modification of amide groups.Kinetic and equilibrium studies
were carried out for the adsorption of crystal violet, methylene blue, and safranin dyes in
hydrogels.It has been observed that there are four different regions in the kinetic curves of
adsorption of dyes on the CSAP.It was determined that the isotherms formed by adsorption of
dyes on the CSAP were S type according to Giles isotherm classification. It was determined
that the dye adsorption on the CSAP decreased very little with the temperature increase and
thermodynamic parameters were calculated.The results showed that the dye adsorption on the
CSAP was fast (90 minutes) and high removal (98%), spontaneous and exothermic.As a
result, the prepared CSAP can be recommended as a model adsorbent for cationic
organic/inorganic chemical species that are desired to be removed or separated.
Keywords: Hydrogel, dye, adsorption.
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GRATELOUPIA TURUTURU EKSTRELERİNİN ANTİBAKTERİYAL,ANTİFUNGAL
AKTİVİTESİ
ANTIBACTERIAL,ANTIFUNGAL ACTIVITY OF GRATELOUPIA TURUTURU
EXTRACTS
Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm ZENGİN
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Arş. Gör. Gülbahar Özge ALİM TORAMAN
BezmialemVakıf Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Harika Öykü DİNÇ
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞENOL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
ÖZET
Deniz yosunları, kıyı bölgelerinde yayılış gösteren ve farklı şekil, boyut ve renklere sahip
olabilen büyük bir bitki grubudur. Pigmentasyona dayalı olarak deniz yosunları yeşil
( Chlorophyta ) kırmızı ( Rhodophyta ), kahverengi ( Phaeophyceae ) olmak üzere üç ana
filuma ayrılır (1). Grateloupia turuturu, Florideophyceae sınıfı, Halymeniaceae familyasına ait
Asya kökenli yaygın olarak "Şeytanın dili otu", "Jinuari" (Korece) ve "Ratanho" (Portekizce)
olarak adlandırılan kırmızı bir makroalgdir (2).Deniz yosunlarının özellikle kırmızı ve
kahverengi alglerin besin kaynağı olarak önemi artmakta ve içerdiği fonksiyonel bileşikler
deniz yosunlarını gıda ve nutrasötik endüstrileri için ilginç bir hammadde haline getirmektedir
(3).G. turuturu'nun kimyasal bileşimi yüksek oranda karbonhidrat (sülfatlanmış polisakaritler,
antioksidanlar ve antimikrobiyaller), proteinler (antioksidan aktivitesi bilinen kromoproteinler)
ve sekonder metabolitler ile karakterize edilir (4).Deniz yosununun antimikrobiyal özellikleri
makroalgler için bilinmektedir. Diğer rekabetçi mikroorganizmaların büyümesini inhibe
etmek/azaltmak için biyoaktif bileşikler ürettikleri bilinmektedir. G. turuturu'nun
hidroetanolalik ekstresini antimikrobiyal aktivitesini değerlendirmek için üç mikroorganizma
(E. coli ve S. aureus ve C. albicans) ile yapılan bir çalışmada E. coli için etanol içeren ekstrelar
daha yüksek büyüme inhibisyonu göstermiştir (5).Bu çalışmada Grateloupia turuturu türü
yenilebilir alginin diklorametan:metanol(1:1),metanol ve hegzan ekstreleri maserasyon
yöntemi ile hazırlanmış ve doza bağlı antimikrobiyal (antibakteriyelve antifungal) aktiviteleri
incelenmiştir. Ekstrelerin in vitro Staphylococcus aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922
standart kökenlerine karşı antibakteriyel aktivitelerinin ve minimum inhibitör
konsantrasyonlarının (MİK) belirlenmesinde resazurin (7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10oxide) mikroplak yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler :Yenilebilir yosun, Grateloupia turuturu, Antibakteriyel aktivite,
Antifungal aktivite.
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ABSTRACT
Seaweeds are a large group of plants that grow in coastal areas and can have different shapes,
sizes and colors. Seaweeds are divided into three main phyla based on their pigmentation,:
Green (Chlorophyta), red (Rhodophyta), and brown (Phaeophyceae) (1). Grateloupia turuturu
is a red macroalgae belonging to the class Florideophyceae, family Halymeniaceae originating
from Asia, commonly called "Devil's Tongue", "Jinuari" (Korean) and "Ratanho" (Portuguese)
(2).The importance of seaweed as a food source, especially of red and brown algae, is increasing
and the functional compounds it contains make seaweeds an interesting raw material for the
food and nutraceutical industries (3).The chemical composition of G. turuturu is typically
characterized by a high content of carbohydrates (sulphated polysaccharides, antioxidants and
antimicrobials), proteins (chromoproteins with known antioxidant activity) and secondary
metabolites (4).The antimicrobial properties of seaweed are also well known for macroalgae.
They are known to produce bioactive compounds to inhibit/reduce the growth of other
competitive microorganisms. In a study with three microorganisms (E. coli and S. aureus and
C. albicans) to evaluate the antimicrobial activity of the hydroethanolic extract of G.turuturu,
extracts containing ethanol for E. coli showed higher growth inhibition (5).In this study,
Grateloupia turuturu type edible algina dichlorametan:methanol (1:1), methanol and hegzan
extracts were prepared by maseration method and antimicrobial (antibacterial and antifungal)
activities were investigated depending on the dose.Resazurin (7-hydroxy-3H-phenoxazin-3one-10-oxide) microplate method was used to determine the antibacterial activities and
minimum inhibitory concentrations (MIC) of the extracts against Staphylococcus aureus ATCC
25923, E. coli ATCC 25922 standard strains in vitro.
Keywords : Edible seaweed, Grateloupia turuturu, Antibacterial activity, Antifungal activity.
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YAYGIN OLARAK KULLANILAN ANTİDİYABETİK İLAÇLARIN
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COMMONLY USED
ANTIDIABETIC DRUGS
Doç. Dr. Ömer ERTÜRK
Ordu Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatmagül MEMİŞ
Ordu Üniversitesi
ÖZET
GİRİŞ: Diabetes mellitus insülin hormonu eksikliğinden ya da insülin azlığı sonucunda
karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan kronik hiperglisemik bir
metabolizma hastalığıdır. Küresel popülasyondaki her on bir kişiden birini zaten etkilemiştir ve
obezite pandemisi nedeniyle hastalık prevalansı artmaya devam etmektedir. Diyabet, çağımızın
en ciddi ve yaygın kronik hastalıklarından biri olarak ortaya çıkmış, yaşamı tehdit eden, sakat
bırakan, birçok komplikasyonlara neden olan ve yaşam süresini kısaltan bir hastalıktır.
Diyabetin iki yaygın şekli vardır; insülin üretimindeki başarısızlıkla kendini gösteren tip 1 ve
insüline duyarlılığın azalmasıyla kendini gösteren tip 2. Tip 2 diyabetik hastalarda hastalığın
ortaya çıkmasına neden olan insülin direnci, insülin salgısındaki göreceli azalma hem açlık hem
de tokluk dönemlerinde plazma glukoz değerlerinin yüksek kalmasına yol açmaktadır.
Antidiyabetik ilaçlar dünya çapında kullanılan önemli bir ilaç grubudur. Antidiyabetik ilaçlar,
diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini stabilize etmek ve kontrol etmek için geliştirilmiş
ilaçlardır. Diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan antidiyabetik ilaçlar; insülin, pramlintid
(Amilin), GLP-1 reseptör agonistleri (Bietta ve Victoza gibi) ve Oral hipoglisemikler
(tabletler)’dir. Antidiyabetik ilaçlar diyabeti tedavi etmek için tasarlanmamıştır, ancak diyabet
hastalarının durumlarını kontrol altında tutmalarına ve diyabet komplikasyonları riskini
düşürmelerine yardımcı olurlar. Diyabetli kişilerin kan şekerini kontrol altında tutmak ve
hipoglisemi ve hiperglisemiden kaçınmak için tüm yaşamları boyunca antidiyabetik ilaçlar
almaları gerekebilir. YÖNTEM: Steril serum fizyolojik tuzlu su ile seyreltilmiş 5 ticari ilacın
antifungal ve antibakteriyal mikroorganizmalar kullanılarak Kirby-Bauer Yöntemi ile
antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için 5 Gram pozitif, 4 Gram
negatif ve 1 maya kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar IBM SPSS Statistics 26 programı ile
analiz edilmiştir. BULGULAR-SONUÇ: Standart antibiyotiklerle yapılan çalışmada Proteus
vulgaris üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Citrobacter freundii, Listeria
monocytogeneve ve Enterococcus faecalis üzerinde ticari ilaçlar hiçbir etki göstermemiştir.
Kullanılan diğer organizmalardan Salmonella enterica, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Enterobacter aerogenes ve Micrococcus luteus kullanılan ticari ilaçların bazılarının
üzerinde etkili olmuştur. Candida albicans üzerinde ise ticari ilaçlar etki göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler: Antidiyabetik, antimikrobiyal, ilaç
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Diabetes mellitus is a chronic hyperglycemic metabolic disease that
causes disturbances in carbohydrate, protein and fat metabolism as a result of insulin hormone
deficiency or insulin deficiency. It has already affected one in every eleven people in the global
population, and the prevalence of the disease continues to increase due to the obesity pandemic.
Diabetes, which has emerged as one of the most serious and common chronic diseases of our
age, is a life-threatening, crippling disease that causes many complications and shortens life
expectancy. There are two common forms of diabetes; Type 1, which is manifested by the
failure in insulin production, and type 2, which manifests itself with decreased sensitivity to
insulin, insulin resistance, which causes the emergence of the disease in type 2 diabetic patients,
and the relative decrease in insulin secretion causes plasma glucose values to remain high
during both fasting and postprandial periods. Antidiabetic drugs are an important group of drugs
used worldwide. Antidiabetic drugs are drugs developed to stabilize and control blood sugar
levels in people with diabetes. Antidiabetic drugs commonly used in the treatment of diabetes;
insulin, pramlintide (Amilin), GLP-1 receptor agonists (such as Bietta and Victoza), and Oral
hypoglycemics (tablets). Antidiabetic drugs are not designed to treat diabetes, but they do help
people with diabetes keep their condition under control and lower the risk of diabetes
complications. People with diabetes may need to take antidiabetic drugs throughout their lives
to keep their blood sugar under control and avoid hypoglycemia and hyperglycemia.
METHODS: It was aimed to determine the antimicrobial effects of 5 commercial drugs diluted
with sterile saline with the Kirby-Bauer Method using antifungal and antibacterial
microorganisms. For this, 5 Gram positive, 4 Gram negative and 1 yeast were used. The
obtained results were analyzed with the IBM SPSS Statistics 26 program. RESULTSCONCLUSION: In the study performed with standard antibiotics, it was concluded that it was
effective on Proteus vulgaris. Commercial drugs had no effect on Citrobacter freundii, Listeria
monocytogeneve, and Enterococcus faecalis. Among the other organisms used, Salmonella
enterica, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes and Micrococcus
luteus were effective on some of the commercial drugs used. Commercial drugs did not show
any effect on Candida albicans.
Keywords: Antidiabetic, antimicrobial, drug
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FİLİSTİN’DE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GIDA GÜVENLIĞI BİLGİSİNİN
BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FOOD SAFETY KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS
STUDYING IN HEALTH SCIENCES IN PALESTINE
Yüksek Lisans Öğrencisi Mohammad ISMAIL HALAHLAH
İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ayla ÜNVER ALÇAY
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Gıda güvenliği hammaddeden çatala ulaşana dek gıdalardaki olası fiziksel, kimyasal, biyolojik,
mikrobiyolojik ve her türlü tehlikelerin öngörülmesini ve uzaklaştırılmasını temel alan
uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu çalışma, Filistin’de sağlık bilimleri öğrencilerinin gıda
güvenliği bilgilerini değerlendirmek ve gıda güvenliği eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla,
belli başlı Filistin Üniversiteleri seçilerek gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 280 sağlık bilimleri
öğrencisi ile kesitsel bir araştırma yapılmıştır. Toplam Gıda Güvenliği Bilgi Soruları için
toplam doğru cevap yüzdesi %55.3 olarak belirlenmiştir. Gıda güvenliği anketinin alt bilgileri
göz önüne alındığında, gıda kaynaklı hastalık semptomlarına ilişkin doğru cevaplar gıda
kaynaklı hastalık riski en yüksek olan gruplar sorusu için %74,5 ve %69,7, kişisel hijyen %60,3
ve %57,4 şeklinde saptanmıştır. Başarı yüzdeleri, gıda kaynaklı hastalık riskini artıran gıdalar
ve çapraz kontaminasyon/önleme sanitasyon prosedürleri ile ilgili sorular için ü%55.3, gıda
kaynaklı patojenler/gıda kaynaklı hastalık patojenlerinin yaygın kaynakları %46.6 ve gıda
işleme ile ilgili sorularda yüzde elliden az (%41) olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, uzmanlığa
göre toplam Gıda Güvenliği Bilgisi ve tüm alt bilgi kısımlarının ortalama değerlerinde
farklılıklar olduğunu göstermektedir. Beslenme uzmanlığı öğrencilerinin, toplam gıda
güvenliği sorularında en yüksek doğru cevap yüzdesine sahip (63.18 ± 10.15) olduğu, bunu
sırasıyla tıbbi teknoloji (56.69 ± 8.99) ve tıp uzmanlıkları (56.58 ± 10.99) takip ettiği, en düşük
yüzde olarak ise hemşirelik öğrencileri (48.65 ± 10.44) bunu izlediği saptanmıştır. Bu
çalışmada elde edilen sonuçlar, sağlık bilimlerinde üniversite öğrencilerinden beklenenden
daha düşük gıda güvenliği bilgisine sahip olduğunu göstermiştir. Bu tür bulgular, sağlıkla ilgili
farklı uzmanlıkların tüm müfredatlarına gıda güvenliği modüllerinin dahil edilmesinin önemini
vurgulamaktadır. Gıda işleme ve güvenliğine yönelik topluluk davranışının değiştirilmesini
sağlamak için, halkın gıda güvenliği hakkında gelecekteki ana bilgi kaynağı olacaklarından,
sağlık bilimleri öğrencilerine normal eğitim müfredatlarına ek olarak mevcut gıda güvenliği
bilgilerinin geliştirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Sağlık alanında, etkili gıda güvenliği
eğitimi, gelecekte gıda kaynaklı hastalık riskini azaltmada önemli bir adım olacaktır.
Anahtar kelimeler: Gıda Güvenliği, Gıda Kaynaklı Hastalıklar, Sağlık bilimleri, Eğitim
müfredatı.
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ABSTRACT
Food safety is an applied science that is based on the prediction and removal of possible
physical, chemical, biological, microbiological and all kinds of hazards in food, from the raw
material to the fork. This study was carried out by selecting major Palestinian Universities in
order to evaluate the food safety knowledge of health sciences students in Palestine and to
determine their food safety education needs. For this purpose, a cross-sectional research was
conducted with 280 health science students. For the Total Food Safety Information Questions,
the percentage of total correct answers was determined as 55.3%. Considering the subknowledge of the Food Safety Survey, the correct answers on foodborne disease symptoms
were determined 74.5% and 69.7% for the groups with the highest risk of foodborne disease
and 69.7% of personal hygiene 60.3% and 57.4%. Success rates were determined as 55.3% for
questions about foods that increase the risk of foodborne illness and crosscontamination/prevention sanitation procedures, 46.6% for foodborne pathogens/common
sources of foodborne illness pathogens, and less than fifty percent (41%) for questions about
food processing. The results show that there are differences in the average values of total food
safety information and all sub-information portions according to expertise. It was found
Nutritionists students have the highest percentage of correct answers in total food safety
questions (63.18 ± 10.15), followed by medical technology (56.69 ± 8.99) and medical
specialties (56.58 ± 10.99), respectively, while nursing students (48.65) have the lowest
percentage follows this. The results obtained in this study showed that university students in
health sciences have lower food safety knowledge than expected. Such findings highlight the
importance of incorporating food safety modules into all curricula of different health-related
specialties. It has been demonstrated that in order to change community behavior towards food
processing and safety, existing food safety knowledge needs to be enhanced in addition to the
normal education curriculum for health science students as they will be the public's main future
source of knowledge about food safety. In the health field, effective food safety education will
be an important step in reducing the risk of foodborne illness in the future.
Keywords: Food Safety, Foodborne Disease, Health sciences, Education curriculum.
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RECENT DEVELOPMENTS ON PECTIN EXTRACTION: A REVIEW
Master Student Tuğba ÖZTÜRK
Gaziantep University
Res. Asist. Dr. Hatice Neval ÖZBEK
Gaziantep University
Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ
Gaziantep University
Assoc. Prof. Dr. Derya KOÇAK YANIK
Gaziantep University
Abstract
Pectin is a natural heteropolysaccharide found in the cell wall and middle lamellae of fruits and
vegetables. Pectin has found an increasing number of functional and nutritional uses in the food
and other related industries. Pectin widely used in the food industry due to its thickening,
emulsifying, stabilizing and gelling properties. Commercial pectins are generally produced
from citrus peel, apple pulp, sugar beet pulp and sunflower. In recent years, there is an
increasing attention on alternative pectin sources and extraction studies due to the inadequacy
of pectin sources and the disadvantages of some extraction methods. Recent studies have been
concentrated on extraction of pectin from fruits and vegetable processing waste by using new
technologies such as microwave assisted and ultrasonic assisted extraction that will increase
the extraction efficiency. Within the scope of this review, new pectin sources and extraction
methods that have been discussed recently have been compiled.
Key Words: Extraction, food wastes, pectin.
Özet
Pektin, meyve ve sebzelerin hücre duvarında ve orta lamellerinde bulunan doğal bir
polisakkarittir. Pektin, gıda ve diğer ilgili endüstrilerde artan sayıda fonksiyonel ve besinsel
kullanım bulmuştur. Pectin kıvamlaştırıcı, emülsifiye edici, stabilize edici ve jelleştirici
özelliklerinden dolayı gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ticari pektinler
genellikle turunçgil kabuğu, elmaküspesi, şeker pancarı küspesi ve ayçiçeğinden
üretilmektedir. Pektin kaynaklarının yetersizliği ve bazı ekstraksiyon yöntemlerinin
dezavantajları nedeniyle son yıllarda alternatif pektin kaynakları ve ekstraksiyon çalışmalarına
ilgi artmaktadır. Mikrodalga destekli ekstraksiyon ve ultrasonik destekli ekstraksiyon gibi
ekstraksiyon verimini artıracak yeni teknolojiler kullanılarak meyve ve sebze işleme
atıklarından pektinin ekstraksiyonu üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu derleme
kapsamında son zamanlarda tartışılan yeni pektin kaynakları ve ekstraksiyon yöntemleri
derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekstraksiyon, gıda atıkları, pektin.
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İSTANBUL İLİNDE BULUNAN GENÇ ERKEK BİREYLERİN GIDAYLA
TEMASTA UYGUN EKİPMAN KULLANIMI VE GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ
BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
MEASURING THE AWARENESS LEVELS ABOUT FOOD SAFETY AND THE USE OF
EQUIPMENT SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD OF YOUNG MALE
INDIVIDUALS IN ISTANBUL
Yüksek Lisans Öğrencisi Nurşah OLSUN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Selma Dilara YENİCE
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel TELLİ KARTAY
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep ÇETİN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Züleyha KATRAN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. BANU YEŞİM BÜYÜKAKINCI
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Gıda güvenliği ve hijyeni tarladan/çiftlikten çatala kadar olan her aşamada insan ve toplum
sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Sadece yiyecek-içecek sektöründe çalışanların
değil, kişisel beslenme için gıda üretim ve tüketiminde de etiket okuma bilincinden doğru
pişirmeye, kişisel hijyenden alet ekipman hijyenine, doğru ekipman seçiminden gıda muhafaza
koşullarına kadar pek çok hususta kişilerin alması gereken önlemleri ve güvenli gıda üretim
kurallarını kapsamaktadır.Gıda güvenliği; gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan tüm
süreçte, tüketilen gıdanın insan sağlığına zarar vermemesi için gerçekleştirilen gıda, personel
ve alet ekipman hijyenini; gıdanın ve hazırlık yapılan ortamın temizliğini, gıda güvenliğinde
risk teşkil edebilecek alt yapısal problemlerin de giderilmesini içine alan uygulamalar
bütünüdür. Yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde, özellikle kadın tüketicilerin ve gıda
sektöründe çalışan kişilerin bilinç düzeyi ölçülmüştür. Bu ölçüm sonuçlarında da toplumda
kadın tüketicilerin erkek tüketicilere oranla (gıda sektöründe çalışanlar hariç) gıda güvenliği
konusunda daha bilinçli ve temel gıda güvenliği kurallarını etkin bir şekilde kullanabildiği algısı
ağır basmaktadır. Bu sonuçlardan yola çıkarak daha önce üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış
olan genç erkek bireylerin gıda güvenliği bilinç düzeyi baz alınmıştır. Hedef kitle belli bir
eğitim ve bilinç düzeyine ulaşmış; iş hayatının veya aile evinden uzak eğitim hayatının
başlamasıyla mutfak kullanımına ihtiyaç duyan 15-25 yaş arası erkek bireyler olarak
belirlenmiştir. Gıda güvenliğini etkileyen çok çeşitli konuları içerecek şekilde hazırlanan anket
sorularıyla genç erkek bireylerin gıdayı satın alımdan, uygun ekipman seçimine, ürün hazırlama
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koşullarından, uygun muhafazaya kadar olan süreçte doğru bilgiye hâkim olup olmadıkları ve
gıda güvenliği riski oluşturan durumlarda ne gibi önlemler aldıkları tespit edilmiştir.Bu anket
çalışmasında, İstanbul’da yaşayan kadın tüketici veya gıda sektöründe çalışanlardan bağımsız
olarak 15-25 yaş aralığındaki genç erkek tüketicilerin gıda hijyeni ve güvenliği açısından bilinç
düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Gıda güvenliği, hijyen, tüketici bilgi düzeyi, ekipman, tüketici,
sağlık
ABSTRACT
Food safety and hygine is of greatimportance at every stage from the field to the farm to the
fork and is an important factor that plays a role in protecting the health of the consumer. Not
only those working in the food and beverage industry, but also in daily life, from label aareness
to cooking, from personal hygiene to tool-equipment hygiene, from choosing the right
equipment to storage conditions. Food safety; it is the whole of the practicez that include food
hygiene in order not to hatm human health in the whole process from the production of the food
to its consumption. When other studies are examined, the level of awareness of women
consumers and people working in the food sector has been measure.In these measurement
results, the perception that female consumers are more conscious and meticulous than male
consumers (except those working in the food industry) predominates. Based on these results,
the level of consciousness of male consumers was taken as a basis. In consumers, the age of
male individuals to enter the kitchen is 15, and the age of active kitchen use is 25. Briefly, in
this study, it is aimed to measure the awareness level of male consumers between the ages of
15-25 in terms of food hygiene and safety, regardless of women consumers or those working in
the food industry. The age range was determined by assuming that the use of the kitchen
increases in men, usually when they approach the level of adulthood or when they are studying
at university. With the survey, it has been determined what kind of precautions male consumers
take in situations that pose a food risk in the process from purchasing food to preparation and
storage.
KEYWORDS: Foodsafety, hygiene, informaniton level, equipment, consumer, health

155

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

GIDA SEKTÖRÜNDE YAŞANAN YÜKSEK VE ART ARDA YAPILAN ZAMLARIN
YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF HIGH AND CONTİNUAL PRİCE İNCREASE IN THE FOOD
INDUSTRY ON FOOD SECURITY IN THE FOOD INDUSTRY
Yüksek Lisans Öğrencisi Sibel TELLİ KARTAY
İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğretim üyesi Ayla ÜNVER ALÇAY
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
İklim krizi, pandemi, savaşlar, tarım politikaları her insanın sağlıklı yaşayabilmesi ve
faaliyetlerini sürdürebilmesi için her zaman yeterli ve dengeli gıdaya erişme hakkı olan gıda
güvencesini tehdit ettiği gibi, gıda güvenliğinde de ciddi problemler doğurmaktadır ve
insanların güvenli gıda tüketimini sınırlandırmaktadır. İklim sorunları, pandemi şartları, tarım
politikaları ve tarım ambarı olarak bilinen ülkelerde süregelen savaşlar gıda üretimini ciddi
oranda azaltırken gıda tüketimi artarak devam etmektedir. Zorunlu göçler, savaş nedeniyle
kirlenen hava ve topraklar, üreticinin ürününün görmediği değer, kısır tohumlar, sulama
problemleri, yem ve petrol fiyatlarındaki zamlar, yine özellikle savaşların neden olduğu ithalat
ve ihracat problemleri, deneyimli personel bulma sıkıntısı, ambalaj maliyetlerindeki artış ve
üretim faaliyetlerinin zorluğu gibi pek çok nedenden ötürü gıdaya ulaşılabilirlik azaldıkça gelen
ani ve sürekli zamlar yeme-içme sektörünün hem ham maddeye erişilebilirliğini kısıtlamaktadır
hem de güvenli gıda üretimini zorlaştırmaktadır. Art arda gelen bu yüksek zamlar yeme-içme
sektörünü en başta onaylı tedarikçisinden uzaklaştırarak merdiven altı işletmelere
yönlendirmeye başlamıştır. Orijinal etiketi bulunmayan, gıda güvenliği sistemi olmayan
işletmelerde üretilmiş, taklit ve tağşiş riski taşıyan, depolama koşulları bilinmeyen, uygun
ambalaj malzemesiyle paketlenmeyen, mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerine
ulaşılamayan bu gıdalar güvenli gıda üretimini ve standart kaliteyi imkânsız hale getirmektedir.
Ham maddenin yanı sıra mutfakta üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ya da ambalajı açılan gıda
maddelerinin de ekonomik nedenlerden ötürü raf ömürleri mikrobiyal ve duyusal analiz
yapılmaksızın tüketicinin gıda zehirlenmesi riskine rağmen uzatılmaktadır. Ham maddeye
gelen neredeyse günlük zam aynı şekilde müşteriye yansıtılamadığından güvenli gıda üretim
ve sunumundan feragat edilerek gıda üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, yiyecekiçecek sektörünü etkileyen doğrudan veya dolaylı zamların gıda güvenliğine etkisinin, bilimsel
çalışmalarla derlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime: Gıda zamları, Gıda güvenliği, Gıda güvencesi, Yiyecek içecek sektörü
ABSTRACT
Food security is a basic human right. In fact, having access to at least an adequate amount of
nutritious food could be seen as the most basic of all human rights,however food security cannot
be access because of some reason which are pandemic,wars,climate crisis, agriculture policies.
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Wars ,climate crisis etc. can decrease food production however food consumption always
increase,so the problem is noticed easily. Forced migration, polluted air and soil due to war, the
value of the producer's product, infertile seeds, irrigation problems, increase in feed and oil
prices, import and export problems caused by wars, shortage of experienced personnel, increase
in packaging costs and difficulty in production activities are the important reasons to decreasing
of access to food. The decreasing of access to food effect the food prices,also we see the effect
on access to raw materials and food safety. continuous price increase in food industry is the
reason to leaving from approved supplier to unapproved supplier. These foods, which do not
have original labels, are produced in enterprises without a food safety system, carry the risk of
imitation and adulteration, whose storage conditions are not known, are not packaged with
appropriate packaging materials, and microbiological, chemical and physical analyzes cannot
be reached, make safe food production and standard quality impossible. In addition, the shelf
life of the products produced in the kitchen or the unpackaged foodstuffs are also extended due
to economic reasons, despite the risk of food poisoning by the consumer, without microbial and
sensory analysis. Since the almost daily increase in raw materials cannot be reflected to the
customer in the same way, food production is carried out by waiving the safe food production
and presentation. In this study, it is aimed to evaluate the effect of direct or indirect price
increasing affecting the food industry on food safety by compiling them with scientific studies.
Keywords : Food price increasing, Food security, Food safety, Food industry
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COVİD 19 VE İKLİM DEĞİŞİMİ EKSENİNDE GIDA KAYBI VE İSRAFI
FOOD LOSS AND WASTE IN THE AXIS OF COVID 19 AND CLIMATE CHANGE
Yüksek Lisans Öğrencisi Aybüke KAYMAKCI
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Dilara Serra ŞİMŞEK
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Çin’de 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilemiştir.
Ortaya çıkan salgın nedeniyle, hükümetler tarafından alınan kararlar sonucu Dünya’nın
yaklaşık 1/3’ü hastalığın yayılmasını önlemek adına evlerinde kalmıştır. Evlerde geçirilen
sürenin artması, bireylerin yaşama devamı için beslenme ihtiyacı ile gıdalara devamlı yakın
olma isteğinden dolayı, yiyecek kıtlığı yaşama korkusundan kaynaklanan, fazla gıda stoklama
ve uygunsuz depolama davranışlarında artışa sebep olmuştur. Bu durumun sonucu olarak,
Covid-19 salgınının dünya gıda sistemi üzerindeki etkisi gözle görülür bir hale gelmiştir.
Tüketicilerin satın alma şekillerinde değişimler olmasının, israf oranını arttırdığı ve güvenilir
gıdaya ulaşım sorunun gıda politikalarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Günümüzde var olan iklim
değişikliğinin de tarım ve hayvancılığı etkileyeceği, bununla bağlantılı olarak yetersiz beslenme
oranlarında artışların, azalan su kalitesi ve kaynaklara ulaşabilme gibi sorunların, hastalıkların
bulaşma oranlarını arttıracağı tahmin edilmektedir. Artan açlık oranları, Covid-19 pandemisi ve
iklim değişikliği problemleri ile birleşerek daha da artış göstermiştir. Toplumun sorunlarından
biri olan, obezite, açlık, güvenilir gıdaya erişememe, gıdalardaki kayıplar ve israfların, Covid19 pandemisi ile etkilerini arttırdığını vurgulamak gerekmektedir. Yayınlanan veriler
doğrultusunda, evlerde kalmanın, panik ile satın almayı ve stoklama yapıldığı için gıdaya
ulaşım gibi zorluklara, restoranların kapanmasının ve sosyal yaşamın etkilendiği bir durumun,
geçtiğimiz senelere göre gıda israf oranlarında artışlara sebep olacağını göstermektedir. Bu
çalışmada, iklim değişikliği ve 2019 yılında ortaya çıkan pandemi durumunun dünya gıda
sistemi üzerindeki etkileri incelenip, bu amaçla ilgili olarak literatür ve güncel çalışmalardan
elde edilen veriler kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, iklim değişikliği, gıda israfı ve kaybı
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic that emerged in China in December 2019 has affected the whole world.
Due to the resulting epidemic, as a result of decisions taken by governments, about 1/3 people
of the World stayed in their homes to prevent the spread of the disease. The increase in the time
spent in houses has led to an increase in excessive food stocking and inappropriate storage
behaviors caused by the fear of facing food shortages due to the need for nutrition for
individuals to continue living and the desire to be constantly close to food. As a result of this
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situation, the impact of the Covid-19 pandemic, on the world food system has become
noticeable. Due to changes in the way of consumers purchase, it has been revealed that the
waste of food rate has increased and the problem of access to safe food has affected food
policies. It is estimated that the current climate change will also affect agriculture and livestock,
also related increases in malnutrition rates, problems such as reduced water quality and access
to water resources will increase disease transmission rates. Increased rates of hunger, have
increased much more due to the Covid-19 pandemic and climate change problems. It is
necessary to emphasize that obesity, hunger, lack of access to reliable food, food losses and
waste, which are one of the problems of society, have increased their impact with the Covid-19
pandemic. According to the data, staying in houses, having difficulties about accessing food
due to panic buying and stocking up, closing restaurants and social life are affected by a
pandemic situation that shows that food waste rates will increase compared to last years. In this
study, the effects of climate change and the pandemic situation that emerged in 2019, the food
system on the World were examined and data obtained from the literature and current studies
were used for this purpose.
Keywords: Covid-19, climate changes, food loss and food waste
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GIDALARDAKİ FİYAT ARTIŞI VE GIDA ENFLASYONUNUN GÜVENLİ GIDAYA
ULAŞIM VE TOPLUM SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ
NEGATIVE EFFECTS OF INCREASE OF FOOD PRICE AND FOOD INFLATION ON
ACCESS TO SAFE FOOD AND PUBLIC HEALTH
Yüksek Lisans Öğrencisi Mihriban GÜN
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de güvenli gıdaya ulaşmak ve sağlıklı
beslenme davranışları oluşturmak toplumsal sağlığı iyileştirmek anlamında önem kazanan bir
konu haline gelmiştir. Beslenme ve gıda profesyonelleri bir gıdanın sağlığa yararlarının yanı
sıra güvenli ve hijyenik şartlarda üretilmiş olmasının da önemini sıklıkla vurgulamaktadırlar.
Sağlıklı seçimler yapmak isteyen bireyler fonksiyonel ve güvenli besinleri diyetlerine eklemek
istemekte ve bu konuda uzmanlara sıklıkla danışmaktadırlar. Fonksiyonel besinleri keşfetmek
ve beslenme düzenine eklemek kadar bu besinlerin üretimden tüketime kadar en güvenli haliyle
sofraya gelmesi de önem taşımaktadır. Bu çerçevede güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak
konusunda toplumu en çok etkileyen faktör gıdaların fiyatlarıdır. Global konjonktürde var olan
gıda enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki artış halkı daha ucuz ancak güvenilir olmayan tercihler
yapmaya itmektedir. Gıda üreticileri devamlılık ve maliyeti düşürmek amacıyla gıdanın üretim
sürecindeki bazı adımları göz ardı etmektedir. Daha ucuza mal etmeye çalışılan gıdalar, daha
kötü koşullarda imal edilmektedir. Ucuz, ulaşılabilir ancak gıda güvenliğinden uzak bu besinler
gıda fiyatlarındaki artışla birlikte raflarda daha çok yer almaya başlamıştır. Bunlara ek olarak
internet ve sosyal ortamlarda gıda güvenliğinde uzak tavsiyeler verilmekte, bireyler evde kendi
koşullarında üretimi risk taşıyan ve hassasiyet gereken gıdaları üretmeye çalışmaktadırlar.
Merdiven altında üretilen, düşük maliyetli ve gerekli güvenlik koşulları sağlanmadan üretilen
gıda maddeleri toplum sağlığı açısından büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu makalede güvenli
gıdaya ulaşımda en önemli komponentlerden birisi olan fiyat artışının güvenli gıdaya ulaşım ve
toplumsal sağlığa olumsuz etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: gıda güvenliği, gıda fiyatlarındaki artış, toplum sağlığı
ABSTRACT
In recent years, reaching safe food and creating healthy eating behaviors in Turkey, as in the
rest of the world, have become an important issue in terms of improving public health. Nutrition
and food professionals often emphasize the importance of a food being produced in safe and
hygienic conditions, as well as its health benefits. Individuals who want to make healthy choices
want to add functional and safe foods to their diets and often consult experts on this issue. It is
as important as discovering functional foods and adding them to the diet, as well as bringing
these foods to the table in the safest form from production to consumption. In this context, the
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most influential factor in reaching safe and healthy food is the price of food. The food inflation
and the increase in food prices in the global conjuncture push the people to make cheaper but
unreliable choices. Food manufacturers ignore some steps in the production process of food in
order to reduce continuity and cost. Foods that are tried to cost less are produced under worse
conditions. These foods, which are cheap, accessible but far from food safety, have started to
take more place on the shelves because of the increase in food prices. In addition to these,
advices far from food safety are given on the internet and social media. People try to produce
foods that carry risks and require sensitivity, at home, under their own conditions. Foodstuffs
that are produced with low cost and without providing the necessary safety conditions pose a
great danger to public health. In this article, the negative effects of price increase, which is one
of the most important components of access to safe food, on access to safe food and on public
health are examined.
Keywords: food safety, increases in the price of food, public health
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GIDA ve SU KAYNAKLI PATOJENLER ÜZERİNE
ETKİSİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Yasemin BAŞ
İstanbul Aydın Üniversitesi
ÖZET
İklim değişikliği insan hayatı için çok önemli olan, insanları ve insan sağlığını doğrudan
etkileyen faktörlerden bir tanesidir bu sebepten dolayı insan sağlığına etkisi inkar edilemez.
İklim değişikliği sonucunda doğrudan değişen hava sistemleri su, hava ve ürünlerinin kalitesini,
miktarını etkiler aynı zamanda ekosistem, tarım ve altyapıda sorunlar yaratır. Dolaylı yoldan
ise enfeksiyon hastalıklarını, sağlıklı su tüketimini ve besin teminini etkiler. Gıdalar ve sular
bir takım mikroorganizma gruplarını içermektedir. Bu mikroorganizma gruplarından bazıları
gıda üretiminde kullanılır ve birçok çeşide de gıdalarda bozulmaya sebep olur. Bu bozulmalar
sonucunda gıda kaynaklı hastalıklar oluşma riski gösterir. Gıda kaynaklı hastalıklar
gastrointestinal semptomlar görülmesine sebep olan kontamine olmuş besinler sonucunda
görülür. Gıdaların kontamine olmasına sebep olan çok sayıda patojen mikroorganizma ya da
mikrobiyel toksin bulunmaktadır, bunlardan en önemlileri, Salmomella spp., Campylobacter
spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Clostridium spp.,
Escherichia coli, Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Brucella spp. ve
Aeromonas spp. olarak bilinmektedir. Su kaynaklı patojenlerle içme suyunun kirlenmesi ise
ciddi halk sağlığı endişesidir. Bu nedenle içme suyunun mikrobiyolojik kalitesi önemlidir.
Sonuç olarak iklimsel değişikler insan hayatının vazgeçilmez yaşam kaynakları olan gıda ve
suları dolaylı yollardan etkilemektedir ve insan hayatı ciddi boyutlarda etkilenmektedir. Bu
derlemede, iklimsel değişikliklerin gıda ve su kaynaklı bakteriyel patojenlere etkisi,
patojenlerin bulaşma yolları ve infeksiyonlar konusunda kısa bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, gıda ve su kaynaklı patojenler, bulaşma yolları.
ABSTRACT
Climate change in one of the factors that is vital for human life, directly affecting people and
human health so the impact of climate change on human health is undeniable. Air sytsyems that
change directly as a result of climate change, it affects the quality and quantify of water, air and
products, but also creates problems in the ecosystem, agriculture and infrastructure. Indirectly,
it affects infectious diseases, healthy water consumption and food supply. Food and water
contain a number of microorganism groups. Some of these groups of microorganisms are used
in food production and cause deterioration in food in many varieties. As a result of these
deteriorations, foodborne diseases are at risk. Foodborne diseases ocur as a result of
contaminated foods that cause gastrointestinal symptoms. There are a large number of
pathogenic microorganism or mikrobial toxins that cause food to be contaminated, the most
important of these are, Salmomella spp., Campylobacter spp., Staphylococcus aureus, Listeria
monocytogenes, Bacillus cereus, Clostridium spp., Escherichia coli, Shigella spp., Yersinia
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enterocolitica, Vibrio spp., Brucella spp. and Aeromonas spp.. Contamination of drinking water
with waterborne pathogens is a serious public health concern. Therefore, the microbiological
quality of drinking water is important. As a result, climat changes affect indirectly food and
water, which are dispensible sources of human life and human life severely affected. In this
assembly, it is aimed to provide brief information about the effect climatic changes on food and
water-borne bacterial pathogens, the ways of transmission of pathogens infections.
Key Words: Climate changes, food and water-borne pathogens, ways of transmission.
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SÜT VE SÜTTEN ÜRETİLEN GIDALARDA AFLOTOKSİN ANALİZ
YÖNTEMLERİNDE YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR
INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES TO AFLOTOXIN ANALYSIS METHODS IN
MILK AND DAIRY PRODUCTS
Yüksek Lisans Öğrencisi Dyt. Berke Deniz KARAASLAN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Doktor Öğretim Üyesi Ayla ÜNVER ALÇAY
İstanbul Aydın Üniversitesi
Özet
Aflatoksinler bazı küfler tarafından üretilen toksik (zehirli) maddeler olan mikotoksin (küf
zehiri) gruplarından biridir. Aflatoksinler, kalıcı veya geçici zehirlenmelere neden oldukları
gibi, kanserojen, teratojen (hamilelerde anormal doğum), böbrek ve bağırsaklarda kanama,
bağışıklık sisteminde bozulmalar gibi hastalıklara da neden olurlar. Süt ve sütten üretilen
gıdalarda, hem aflatoksin bulaşması hızlı ve yaygın olan hem de diğer gıdalara göre daha çok
miktarda aflatoksin oluşumuna yatkın gıdalardır. Bu nedenle, süt ve sütten üretilen gıdalarda
aflatoksin kontaminasyonunun iyi araştırılması ve acil önlemler alınması, günümüzde çok
büyük önem kazanmıştır. Bunun için, son yıllarda aflatoksin zehirlenme riskini en aza
indirmek amacıyla sütün işlenmesi sırasında Aflatoksin varlığının tespiti için birçok yöntem
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Süt ve sütten üretilen gıdalarda aflatoksinlerin araştırılması için
son zamanlarda kullanılan kültürel yöntemler yeni yöntem analizler; mavi floresan yöntemi,
sarı pigment belirleme, amonyum hidroksit buharı ile muamele etme işlemi ve analitik
yöntemler; ekstraksiyon ve ekstrenin temizlenmesi, ince tabaka kromatografi (İTK),
kapilerelektroforez (CE), enzim bağlanmış immunoabsorbant yöntemi (ELISA) vb. kimyasal,
biyolojik ve yöntemler mevcuttur. Bu derlemede süt ve sütten üretilen gıdalarda Aflatoksin
kontaminasyonunun azaltılması için aflatoksin varlığını tespit eden ve son yıllardaki
teknolojilerdeki gelişmelerle yeni eklenen hızlı analiz tekniklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Aflatoksin, Süt, Süt Ürünleri, Analiz Yöntemleri
ABSTRACT
Aflatoxins are one of the groups of mycotoxins (mold poisons), which are toxic (poisonous)
substances produced by some molds. Aflatoxins can cause permanent or temporary poisoning
and can cause diseases such as carcinogenic, teratogenic (abnormal birth in pregnant women),
bleeding in the kidneys and intestines, and impaired immune system. In dairy and dairy
products, both aflatoxin transmission is rapid and common, and foods are prone to the formation
of larger amounts of aflatoxin than other foods. Therefore, a good investigation of aflatoxin
contamination in milk and dairy products and taking urgent measures have become very
important today. In recent years, in order to minimize the risk of aflatoxin poisoning, many
methods for detecting the presence of Aflatoxins during the processing of milk have been trying
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to be developed. Cultural methods and new methods used recently for the study of aflatoxins in
milk and dairy products analysis; blue fluorescence method, yellow pigment determination,
ammonium hydroxide vapor treatment process and analytical methods; extraction and cleaning
of the extract, thin layer chromatography (ITK), capillary electrophoresis (CE), enzyme linked
immunoabsorbent method (ELISA), chemical, biological and methods are available. In this
review, it is aimed to examine the fast analysis techniques that detect the presence of aflatoxin
and have been recently added with the developments in technologies in recent years to reduce
Aflatoxin contamination in milk and dairy products.
Keywords: Aflatoxin, Milk, Dairy Products, Analysıs Methods
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TARIMSAL DRENAJ SULARINDAKI NUTRIENTLERIN ARITILMASINDA
BIYOREAKTÖR ENTEGRE SISTEMLER
BIOREACTOR INTEGRATED SYSTEMS
FOR NUTRIENT REMOVAL FROM DRAINAGE WATER
Doç. Dr. Emre Burcu ÖZKARAOVA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Alıcı ortamlardaki (göl, delta, nehir ekosistemleri) su kalitesinin korunması her geçen gün daha
fazla önemsenmektedir. Bununla birlikte tarımsal drenaj suların alıcı ortamlara (örneğin kuş
cennetlerine/koruma alanlarına) etkisi bilinmektedir. Geleneksel arıtım sistemleri maliyetli
olduğundan kendi kendine işleyen doğal ve sürdürülebilir arıtım sistemleriyle çözümlenmesi
oldukça önemlidir. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu Atık Direktifi ile atıkların tekrar
kullanılmasını ve yeni sürdürülebilir ham maddelere ve enerjiye dönüştürülmesini talep
etmektedir. Ülkemizde tarımsal atıkların yakılarak imha edilmesi bu bağlamda Sıfır Atık,
Döngüsel Ekonomi yaklaşımlarına dahil edilemediği gibi yakma sırasında oluşan karbon
dioksit vd. emisyonlar nedeniyle sera gazı salınımına neden olarak Sürdürülebilir Kalkınma
açısından ciddi değişimlere ihtiyaç duymaktadır. Tarımsal artıkların su veya gaz arıtımında
biyoreaktör veya biyofiltre malzemesi olarak kullanılması beraberinde yeni olanaklar
getirecektir.Tarımsal kaynaklı nutrient kirliliğin yoğun olduğu su kaynaklarının saha dışında ek
ünitelere ihtiyaç duymadan, mevcut veya doğal sisteme entegre edilebilen sistemler ile azotlu
ve fosforlu bileşiklerin, pestisit kalıntılarının giderimi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
Uygulanan sistemlerden biri, drenaj suyunun drenaj kanalından by-pass edilirken bir reaktif
bölgeye yönlendirilmesi ve reaktif bölgeden geçtikten sonra tekrar drenaj hattına geri
verilmesini kapsıyor. Bu şekildeki sistemler, drenaj hattına paralel oluşturulmuş geçirimli
reaktif bölmenin istenilen ölçüde oluşturulabilmesine, dolaysıyla kirlenmiş drenaj suyunun
kolaylıkla ve üst düzeyde arıtılabilmesine imkan tanıyor. Drenaj suyu arıtımında düşünülmüş
bir başka in-situ sistem ise geçirimli reaktif bariyer sisteminin drenaj kanalı içerisine
uygulanmasını kapsıyor. Kirleticiye uygun olarak belirlenmiş olan reaktif karışımı, by-pass
bölgesine veya drenaj kanalı içerisine entegre edilerek arıtım sistemi oluşturuluyor. Reaktife
ve/veya dolgu malzemesinin etkinliğine bağlı olarak ihtiyaç duyulan bekleme süresini
sağlayacak sistem tasarımı gerçekleştirilir. Tasarımda bölgenin bir döneme (Örneğin 10 yıl) ait
drenaj suyu debisindeki salınımlara bakılarak en yüksek debi (peak flow) dikkate alınır. Bu
bildiri ile sürdürülebilir kendi kendine işleyen ve tedariki kolay ile düşük maliyetli entegre
drenaj suyu arıtım yöntemleri sunularak uygun doğal materyaller ve organik artıkların seçim ve
sistem tasarım kriterleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: entegre drenaj sistemleri, sulama suyu, nutrient giderimi

166

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

ABSTRACT
The protection of water quality in receiving environments (lake, delta, river ecosystems) is
becoming more and more important every day. However, the effect of agricultural drainage
waters on receiving environments (eg bird sanctuaries/protected areas) is known. Since
traditional treatment systems are costly, it is very important to solve them with self-processing
natural and sustainable treatment systems. However, with the Waste Directive, the European
Commission demands that waste be reused and converted into new sustainable raw materials
and energy. In our country, the incineration of agricultural wastes cannot be included in Zero
Waste, Circular Economy approaches in this context, and carbon dioxide etc. generated during
incineration. It needs serious changes in terms of Sustainable Development by causing
greenhouse gas emissions due to emissions. The use of agricultural residues as bioreactor or
biofilter material in water or gas treatment will bring new possibilities.Studies are carried out
on the removal of nitrogenous and phosphorus compounds and pesticide residues with systems
that can be integrated into the existing or natural system without the need for additional units
outside the field of water sources where nutrient pollution from agricultural sources is intense.
One of the systems applied consists of directing the drainage water to a reactive zone while
bypassing the drainage channel and returning it to the drainage line after passing through the
reactive zone. Such systems allow the permeable reactive partition formed parallel to the
drainage line to be formed to the desired extent, thus allowing the contaminated drainage water
to be treated easily and at a high level. Another in-situ system considered for drainage water
treatment involves the application of a permeable reactive barrier system into the drainage
channel. The reagent mixture, which is determined in accordance with the pollutant, is
integrated into the by-pass area or the drainage channel to form the treatment system.
Depending on the reagent and/or the effectiveness of the filling material, the system design is
carried out to provide the required waiting time. In the design, the highest flow rate (peak flow)
is taken into account by looking at the oscillations in the drainage water flow rate of the region
for a period (for example, 10 years). In this paper, sustainable self-processing and easy-tosupply and low-cost integrated drainage water treatment methods will be presented and the
selection and system design criteria of suitable natural materials and organic residues will be
emphasized.
Keywords: integrated drainage systems, irrigation water, nutrient removal
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ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLER KONUSUNDA
YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE CHALLENGES FACED BY SECONDARY SCHOOL 5TH
GRADE STUDENTS REGARDING PATTERNS
Dr. Öğr. Birol TEKİN
Amasya Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Ender AKINCAN
Amasya Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin örüntüler konusunda yaşamış oldukları zorlukları
tespit etmek ve çalışma sonucunda bu zorlukları gidermek için bazı çözüm önerileri sunulması
amaçlanmıştır. Çalışma, nitel ve nicel yöntemler beraber kullanılarak karma yöntem
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem, nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, 2021-2022 Eğitim
Öğretim yılı Tokat ili Erbaa ilçesi Tepeşehir Yatılı Bölge Ortaokulundaki 5. Sınıfta eğitim
gören 30 öğrenci ile gönüllülük esasına dayanılarak, 5. sınıf matematik müfredatındaki
örüntüler konusu işlendikten sonra yapılmıştır. Araştırmada öncelikle öğrencilere uzman
görüşü alınarak hazırlanmış ‘’ Örüntü Başarı Testi ’’ uygulanmıştır. Örüntü Başarı Testinin
sonuçlarına göre, üst düzey, orta düzey ve alt düzeydeki öğrencilerden gönüllülük esasına göre
2’ şer öğrenci toplamda 6 öğrenci şeçilmiş ve yine uzman görüşü alınarak hazırlanmış olan ‘’
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ‘’ uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel
istatistik analizi, nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Örüntü Başarı Testi ve
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formunun analizleri yapılarak bulgular elde edilmiştir. Örüntü
Başarı Testinde sayı örüntülerini devam ettirmesi, örüntünün kuralını bulması, istenilen adımın
yazılması, sayı örüntüsünü şekil örüntüsüne ve şekil örüntüsünü sayı örüntüsüne dönüştürmesi
istenmiştir. Bu süreçte karşılaştığı zorlukları tespit etmek için öğrencilerden birebir görüşme
yapılarak derinlemesine veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bulguların analizi ve
değerlendirilmesi sonucunda, örüntüler konusunda yaşanılan zorluların tespit edilip
araştırmacılara önerilerde bulunulacaktır. Değerlendirme süreci devam etmekte olup, verilerin
analizi, sonuç ve öneriler kısmı sempozyumda katılımcılarla ayrıntılı paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şekilsel Örüntü, Sayısal Örüntü, 5. Sınıf
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to determine the difficulties that secondary school 5th grade students
have experienced about patterns and to offer some solutions to overcome these difficulties as a
result of the study. The study was carried out using a mixed method, using qualitative and
quantitative methods together. Descriptive method from quantitative research methods and case
study from qualitative research methods were used. The research was carried out on a voluntary
basis with 30 students studying at the Tepeşehir Regional Boarding Secondary School in the
Erbaa district of Tokat province in the 2021-2022 academic year, after the subject of patterns
in the 5th grade mathematics curriculum was covered. In the research, first of all, "Pattern
Achievement Test", which was prepared by taking expert opinion, was applied to the students.
According to the results of the Pattern Achievement Test, a total of 6 students, 2 students for
each, were selected on a voluntary basis from the upper level, middle level and lower level
students, and the "Semi-Structured Interview Form", which was prepared by taking expert
opinion, was applied. Descriptive statistical analysis was used in the analysis of quantitative
data, and content analysis was used in the analysis of qualitative data. Findings were obtained
by analyzing the Pattern Achievement Test and Semi-Structured Interview Form. In the Pattern
Achievement Test, it was asked to continue the number patterns, find the rule of the pattern,
write the desired step, transform the number pattern into a figure pattern and transform the
figure pattern into a number pattern. In order to determine the difficulties encountered in this
process, in-depth data were tried to be obtained by making one-to-one interviews with the
students. As a result of the analysis and evaluation of the findings, the difficulties experienced
about the patterns will be determined and suggestions will be made to the researchers. The
evaluation process continues and the analysis of the data, conclusions and suggestions will be
shared with the participants in detail at the symposium.
Keywords: Shape Pattern, Numeric Pattern, Grade 5
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TALIS 2018 VERİLERİ BAĞLAMINDA VARDANAN OLGULAR VE ALGILAR
FACTS AND INSIGHTS INFERRED THRU TALIS 2018 DATA
Prof. Dr. Ali BAYKAL
Bahçeşehir Üniversitesi
ÖZET
Eğitsel sistemlerin etkililiği ve verimliliği değerlendirilirken eğitsel hedeflerin öznesi olan
öğrenciler birincil veri kaynaklarıdır. Ancak eğitsel sistemi yapısal ve işlevsel nitelikleri
bağlamında değerlendirmek gerekince de öğretmenler ve okul yöneticileri en yakın görgü
tanıklarıdır. TALIS (Teaching and Learning International Study) çalışmaları Okul
yöneticilerine uygulanan anketlerden toplanan verilerle yapılmaktadır. İlk ikisi 2008 ve 2013
yıllarında yapılan TALIS, 2018 yılında da tekrarlanmıştır. Türkiye ilkine ve üçüncüsüne
katılmış 2013’te çalışmada yer almamıştır. TALIS 2018 çalışmasına ilköğretim ve lise
düzeyindeki okul müdürleri ve öğretmenler katılmıştır. Katılımcılara OECD tarafından
hazırlanan anketler uygulanmıştır. Okul yöneticilerine verilen anketler; okul iklimi, eğitim
önderliği, öğretmen değerlendirme, iş doyumu vb. boyutlara; öğretmenlere verilen anketler de
okul iklimi, öğretim uygulamaları, mesleki gelişim, iş doyumu, geri bildirim, bilişim ve iletişim
becerileri ve öz yeterlik gibi boyutlar kapsanmıştır. Kurumlar ve araştırmacılar TALIS 2018
çalışmasında toplanan verilerden yararlanarak öğretmen ve müdürlere ilişkin nitelikleri çeşitli
yöntemlerle irdelemekte, çeşitli grupları karşılaştırarak değerlendirmektedirler.Bu çalışmanın
amacı OECD tarafından yayınlanan TALIS 2018 Uluslararası Öğretim ve Öğrenme
Çalışmasının verilerini irdeleyerek Türkiye’nin eğitim sistemine ilişkin betimlemeler,
açıklamalar ve karşılaştırmalar yapmaktır. Bu çalışmada OECD tarafından yayınlanan TALIS
2018 Uluslararası Öğretim ve Öğrenme Çalışmasının veri matrisi kullanılmıştır. Tekrarlanmış
verilerden kaçınmak için Belçika toplamı listeden çıkarılmış Fransız ve Flaman bölgeleri farklı
denekler olarak çalışmada yer almışlardır. Böylece ülke sayısı N=46 olmaktadır. Veri
matrisinin sütunlarını TALIS 2018 araştırmasında katılımcılara sorulan sorulardan elde edilen
sayısal sıklıklar oluşturmaktadır. Anket kapsamında yer alan ve değerlendirme ölçütlerini
oluşturan K=80 maddenin 52 tanesi olumlu, 28 tanesi olumsuz bir durumu yansıtmaktadır; 59
tanesi öğretmenler, 21 tanesi Müdürler hakkındadır. Söz konusu 80 madde 20 boyutta
derlenmektedir. Maddelerde yön düzeltmesi yapıldıktan sonra elde edilen ülke sıralamaları
PISA sonuçları ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) verileri ile hazırlanan sağlık,
eğitim ve ekonomide gelişmişlik ve kalkınma sıralamaları ile ilişkili gözükmüyor.
Anahtar Kelimeler: TALIS, Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitsel Değerlendirme
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ABSTRACT
Students are the primary sources of data in evaluating the effectiveness and efficiency of
educational systems. However, when it is necessary to evaluate the educational system in terms
of its structural and functional qualities, teachers and school administrators are the closest
eyewitnesses. TALIS (Teaching and Learning International Survey) studies are carried out with
the data collected from the questionnaires applied to the school administrators. School
principals and teachers at primary and high school levels participated in the TALIS 2018.
Questionnaires prepared by the OECD were applied to the participants. Questionnaires given
to school administrators covers the dimensions labeled as school climate, educational
leadership, teacher evaluation, job satisfaction; the questionnaires given to teachers included
dimensions such as school climate, teaching practices, professional development, job
satisfaction, feedback, informatics and communication skills, and self-efficacy. Institutions and
researchers make use of the data collected in the TALIS 2018 study, examining the
qualifications of teachers and principals using different methods and evaluating by
benchmarking with various groups. The aim of this study is to make descriptions, and
comparisons about Turkish education system by analyzing the TALIS 2018 data published by
OECD. The columns of the data matrix are the numerical frequencies obtained from the
questions asked to the participants in the TALIS 2018 research. 80 items included in the survey
constitute the evaluation criteria. 52 of these items reflect a positive situation and that of 28
reflect a negative situation; 59 of them are about teachers and 21 of them are about Principals.
The 80 items of the questionnaire are compiled in 20 dimensions. The country rankings
obtained from TALIS data after correcting the reverse items neither seem to be correlated with
PISA results nor with the developmental rankings in health, education and economy prepared
by UNDP.
Keywords: TALIS, Comparative Education, Educational Evaluation
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TIMSS 2019 SIRALAMALARINI TAMAMLAYICI BİR YAKLAŞIM UYGULAMASI
A COMPLEMENTARY METHOD PROPOSAL FOR THE TIMSS 2019 RANKINGS
Prof. Dr. Ali BAYKAL
Bahçeşehir Üniversitesi
ÖZET
Uluslararası geniş ölçekli sınavlar eğitsel gelişim için gerekli bilimsel veri birikimine katkıda
bulunmaktadır. Geniş ölçekli ölçmelerin sonuçları, uluslararası karşılaştırmaları kolaylaştırarak
ulusal uygulamaların da değerlendirilmesine katkı sağlar. Eğitsel uygulamaların yaygın
etkilerinin anlaşılmasının yanı sıra öğrenme başarısının cinsiyet, gelir, anne-baba eğitim
düzeyleri vb. kategorik değişkenlere göre farklılaşmaların; ilgi, yetenek, kaygı vb. sürekli
değişkenlerle ilişkilerin belirlenmesine fırsat verebilir. Geniş ölçekli araştırmalardan birisi olan
TIMSS verileri ile de değişik yıllarda öğrencilerin eğitsel edinimleri irdelenmiştir. Çeşitli
yıllardaki TIMSS verileri ile eğitsel başarının belirleyici etkenleri incelenmiştir. Örneğin
öğrencilerin sosyo-ekonomik engellerine karşın başarılı olabildikleri bile gözlenmiştir. Bunun
yanı sıra engelli öğrencilerin başarılarının ülkeler arasında farklılık gösterdiği de görülebilir.
Geniş ölçekli sınavlarda her zaman yer alan Matematik konusunda öğrencilerin yaşadığı
zorluklar her zaman ilgi odağı olmuştur. Matematik kaygısı ve matematikte çaresizlik
öğrencilerin matematik öğrenmesini zorlaştırmaktadır. Oysa, öğrenciler, ana-babalar ve elbette
eğitimciler için matematik ve fen önemlidir. PISA veya TIMSS gibi uluslararası geniş katılımlı
ölçümlerde Türk öğrencileri matematik ve fen konularında başarılı olamadıkları ortaya
çıkmaktadır. Türk öğrencilerin bu konulara ilişkin duyuşsal özellikleri, müfredat dışı
etkinliklere katılımları, eğitimden beklentileri, okullarındaki donanım olanakları, okullarının
güvenliği başarılarını belirleyici etkenler olabilmektedir. TIMSS 2019 Raporunda ülkelerden
katılan öğrenciler 4 ayrı düzeyde sıralanıyorlar: İleri, Üst, Orta ve Alt… Ülkelerin öğrencileri
başarılarına göre bu düzeylere dağıtılıyorlar. Ama bu 4 düzeyin dışında kalan En Alt başarı
düzeyine tablolarda yer verilmiyor. Diğer düzeylerdeki yüzdelikler “birikimli” olarak verilmiş.
Yani İleri düzey hariç diğer katmanlardaki öğrenci yüzdesini doğrudan görülemiyor.
Hesaplamalar yapmak gerekiyor. Bu çalışmada basit hesaplama işlemleri yapılarak Matematik
ve Fen alanlarında 4. ve 8. Sınıf öğrencilerinin beş başarı düzeyindeki yüzdelerinin hepsi
doğrudan görülebilir hale getirildi. TIMSS 2019 raporundaki ülke sıralamaları ileri düzeye
erişmiş öğrenci oranlarına göre veriliyor. Örneğin Türkiye’den Mat4’e katılanların yüzde 15’i
İleri düzeyde ve bu oran Türkiye’yi 10. Yapmaya yetiyor. Ama Alt düzeydeki birikimli oran
%88. Kalan %12 belirtilmiyor. Hiç adı anılmayan bu düzeydeki öğrenci oranları da ekteki
tablolarda ilgilenenlerin bilgisine sunuldu. Ayrıca ülkenin eğitsel başarısı “İleri” düzeye
çıkmışlarla değil de -başka bir gözle bakılarak- “başarısızlıktan” kurtarılmış öğrenci oranlarına
göre de tanımlandı. Ülkeleri ileri düzeydeki öğrenci oranlarına göre “yüksekten düşüğe” doğru
sıralamak yerine “en alt” düzeydeki öğrenci oranlarının “düşükten yükseğe” doğru sıralamasını
da önemli bir başarı ölçütü olarak görüldü. Her iki yöndeki farklı sıralamalar bu dosyada
görülebilecektir. Ayrıca En Alt düzey olduğunu hesaplayabiliyorsunuz. Her ülkenin dışlanmış,
hesaba katılmamış En Alt kümede kalmış öğrenci oranları burada bulunabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Geniş Ölçekli Sınav, Eğitsel Değerlendirme, TIMSS
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ABSTRACT
International large-scale assessments contribute to the accumulation of scientific data necessary
for educational development. The results of large-scale measurements facilitate international
comparisons and contribute to the evaluation of national practices. Also, the widespread effects
of educational practices, learning success can be analyzed by gender, income, parental
education levels, etc. differentiations according to categorical variables such as interest, ability,
anxiety, etc. It can provide an opportunity to determine correlations with continuous variables
such as income, self-efficacy, resilience etc. With TIMSS data, which is one of the large-scale
studies, the educational achievements of students in different years were examined. The
determinants of educational success were examined with TIMSS data from various years. For
example, it has been observed that even the disadvantaged students can be successful. The
difficulties experienced by students in Mathematics and sciences, which is always included in
large-scale exams, have always been the focus of attention. In the TIMSS 2019 Report, students
from countries are classified at four different levels: Advanced, Upper, Intermediate and
Lower… However, the lowest achievement level remaining outside of these 4 levels is not
included in the tables. In this study, all five success levels of 4th and 8th grade students in
Mathematics and Sciences were made directly visible by performing simple calculations.
Country rankings in the TIMSS 2019 report are given according to the rate of students who
have reached the advanced level. For example, 15 percent of the participants in Mat4 from
Turkey are at Advanced level and this rate is enough to make Turkey 10th. But the cumulative
rate at the Sublevel is 88%. The remaining 12% is not specified. The students at lowest who are
ignored were brought to the attention of those who are interested in remedial education. The
educational progress of a country cannot be attributed to those who had reached the "Advanced"
level only. The proportion of students who were saved from "failure" must also be considered.
Instead of ranking countries in descending order according to the advanced level proportions;
the ranking of the students at lowest level in descending order must also be seen as an important
indicator of educational attainment. Optional rankings in both directions will be visible in this
file. The proportions of lowest level students who are excluded, rejected, omitted in each
country were brought on stage in this study.
Keywords: Large Scale Assessment, Educational Evaluation, TIMSS
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MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN
ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ
METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENT
STUDENTS
Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEMİRTAŞ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ATAK YAYLA
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özet
Aldıkları bir görevi başarıyla yerine getirmede, bireylerin karşılaşabilecekleri zorlukların
üstesinden gelebilmeleri için sahip olmaları gereken özelliklerden biri üstbiliştir. Flavell(1979)
üstbilişi “bireylerin bilişsel süreçleri hakkındaki bilgileri ve bu bilişsel süreçleri yönetmek için
bu bilgiyi kullanmaları” olarak tanımlamıştır. Eğitimin her alanında olduğu gibi müzik
eğitiminde de öğrencilerin üstbilişsel farkındalık kazanmaları; öğrenmedeki güçlüklerin
üstesinden gelmelerinde, öğrenmeleri için planlama, izleme ve değerlendirme becerilerinin
geliştirilmesinde, uygun strateji çalışmalarının düzenlenmesinde ve buna bağlı olarak
motivasyonlarının ve başarılarının artmasında önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir.Bu
araştırmanın konusu, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık
düzeyleri ile ilgilidir. Araştırmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık
düzeylerini belirlemek ve bu düzeylerin cinsiyet, yaş, mezun olduğu lise, sınıf düzeyi, anne
eğitim durumu, baba eğitim durumu, bireysel çalgı değişkenlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemektir. İlişkisel araştırma yöntemi temel alınarak tasarlanan araştırma
müzik öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören 91 gönüllü katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerini; katılımcıların demografik bilgileri (cinsiyet, yaş,
mezun olunan lise, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu, bireysel çalgı) ve Dr. Burcu
DUMAN tarafından geliştirilen "Öğretmen Adayları İçin Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği"
puanları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde; betimsel istatistikler uygulanmıştır. Çalışma
kapsamında, araştırmanın alt problemlerine göre, Bağımsız t-testi, tek yönlü çok değişkenli
varyans analizleri (MANOVA) kullanılarak verilerin analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara
göre Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeylerinin “üst
düzey” olduğu görülmüştür. Üstbilişsel farkındalık puanları ile değişkenler arasında anlamalı
fark bulunmamıştır. Üstbilişin ve bileşenlerinin neler olduğu bilmek, gelişimsel açıdan izlediği
yolu anlamak, bireye kazandırılması ve geliştirilmesi ile ilgili çevresel ve içsel faktörler
hakkında bilgi sahibi olarak öğretim sürecini buna göre düzenlemenin bireyin genel ve okul
başarısına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Üstbiliş, Üstbilişsel Farkındalık, Müzik Öğretmeni
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ABSTRACT
Metacognition is one of the characteristics that individuals must have in order to overcome the
difficulties they may encounter in successfully fulfilling a task. Flavell (1979) defined
metacognition as “individuals' knowledge about their cognitive processes and their use of this
knowledge to manage these cognitive processes”. As in every field of education, students'
gaining metacognitive awareness in music education; in overcoming difficulties in learning, It
can be considered as an important factor in developing planning, monitoring and evaluation
skills for their learning, organizing appropriate strategy studies, and accordingly increasing
their motivation and success.The subject of this research is about the metacognitive awareness
levels of the Music Education Department students. The aim of the study was to determine the
metacognitive awareness levels of music teacher candidates and to examine whether these
levels differ according to the variables of gender, age, graduated high school, class, educational
status of parents and individual instrument. The research, which was designed on the basis of
the relational research method, was carried out with 91 voluntary participants studying in music
teaching undergraduate programs. The data of the research; The demographic information of
the participants (class, gender, age, individual instrument, graduated high school and parental
education level), and the scores of the "Metacognitive Awareness Scale for Pre-service
Teachers" developed by Dr. Burcu DUMAN In the analysis of data; frequency analyzes were
applied for descriptive statistics. Within the scope of the study, the data were analyzed using
the Independent t-test, one-way multivariate analyzes of variance (MANOVA) according to
the sub-problems of the research. According to the findings, it was seen that the metacognitive
awareness levels of the Music Education Department students were "high level". There was no
significant difference between metacognitive awareness scores and the variables. It is thought
that knowing what metacognition and its components are, understanding the developmental
path, and having information about the environmental and internal factors related to the
acquisition and development of the individual, and arranging the teaching process accordingly
will make significant contributions to the general and school success of the individual.
Keywords: Music Education, Metacognition, Metacognitive Awareness, Music Teacher
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ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLER KONUSUNU
GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS'
SKILLS TO ASSOCIATE PATTERNS WITH DAILY LIFE
Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammed AKBULUT
Amasya Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Birol TEKİN
Amasya Üniversitesi
ÖZET
Ortaokul öğrencileri genel olarak örüntüler ile ilgili problemlerin çözümlerinde zorluklar
yaşamaktadır. PISA sınavlarından elde edilen sonuçlar öğrencilerin örüntüler konusunda düşük
ortalamalara sahip olduğunu ve zorlandığını göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul
yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersinde öğrendikleri örüntüler konusunu
günlük hayatla ilişkilendirebilme becerileri ile bu becerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, matematik
başarısı gibi bazı değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bu
araştırmada, nicel araştırma türlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Sivas ili Zara ilçesi İsmet Yılmaz
İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim görmekte olan otuz yedinci sınıf ve otuz sekizinci sınıf
öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı okul, seçkisiz olmayan örnekleme
yöntemlerinden, uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında,
öğrencilerin örüntüler konusunu günlük hayatla ilişkilendirebilme başarı düzeyini belirlemek
için beş adet açık uçlu sorudan oluşan “Örüntüler ve günlük hayatla ilişkilendirme” testi
kullanılmıştır. Öğrencilerin soru maddelerine vermiş oldukları cevaplar doğru, kısmen doğru,
yanlış ve cevapsız olarak kabul edilmiştir. Her bir sorunun doğru cevabı 20 puan olmak üzere
toplam 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca kısmen doğru olanlar 10 puan ve
cevapsız olanlar da 0 puan olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme kriterlerinde hangi soruya
hangi adımda ne kadar puan verileceği cevap anahtarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Toplanan verilerin analizi Spss 26 programı ile yapılacak olup frekans tabloları, t-testi ve
varyans analizinden yararlanılacaktır. Çalışma devam etmekte olup elde edilen veriler
sempozyumda ayrıntılı olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Günlük hayat, örüntü, zorluk
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ABSTRACT
Secondary school students generally have difficulties in solving problems related to patterns.
The results obtained from the PISA exams show that the students have low averages in terms
of patterns and have difficulties. The purpose of this study is to determine whether there is a
significant relationship between the seventh and eighth grade students' ability to relate the
patterns they learn in mathematics lessons with daily life and some variables such as gender,
grade level, and mathematics achievement. In this study, the relational survey model, which is
one of the quantitative research types, was used.The sample of the research consists of thirtyseventh grade and thirty-eighth grade students studying at İsmet Yılmaz Imam Hatip Secondary
School in Sivas province Zara district in the 2021-2022 academic year. The school where the
study was carried out was selected by convenient sampling method, which is not a random
sampling method. During the data collection phase, the "Association with patterns and daily
life" test consisting of five open-ended questions was used to determine the success level of
students in associating the subject of patterns with daily life.The answers given by the students
to the question items were accepted as correct, partially correct, incorrect and unanswered. The
correct answer to each question was evaluated out of a total of 100 points, of which 20 points.
In addition, partially correct ones were evaluated as 10 points and unanswered ones were
evaluated as 0 points.In the evaluation criteria, how much points will be given to which question
in which step is given in detail in the answer key. The analysis of the collected data will be done
with Spss 26 program and frequency tables, t-test and analysis of variance will be used. The
study continues and the data obtained will be presented in detail at the symposium.
Keywords: Daily life, pattern, difficulty
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BİR İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYININ KURGUSAL SINIF
ORTAMINDA ÇEVRİM İÇİ DERS ANLATIM SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN
YAŞANTILARIN İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE EXPERIENCES OF A ELEMENTARY MATHEMATICS
TEACHER CANDIDATE DURING THE ONLINE LECTURE PROCESS IN A
FICTIONAL CLASSROOM ENVIRONMENT
Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Şeyma TEKİN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bir ilköğretim matematik öğretmeni adayının kurgusal sınıf ortamında
çevrim içi ders anlatımı sürecinde ortaya çıkan yaşantıları incelemektir. Bu amaç doğrultusunda
çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir.
Araştırmanın katılımcıları, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 22 öğretmen
adayıdır. Bu çalışma kapsamında, öğretmen adaylarından bir kişi anlatım yapan öğretmen
olarak seçilmiştir. Bu öğretmen adayı 6.sınıfa ait bir konunun ders planını hazırlayarak
anlatımını üstlenmiştir. Sınıftaki diğer 21 öğretmen adayı ise gerçek 6. sınıf öğrencisi gibi
davranmıştır. Böylece çevrim içi ortamda ilköğretim matematik öğretmeni adaylarından oluşan
kurgusal 6. sınıf oluşturulmuştur. Bu çalışmada, anlatım yapan öğretmen adayından “öğretmenöğretmen adayı” ve gerçek 6. sınıf öğrencisi gibi davranan öğretmen adaylarından ise “öğrenciöğretmen adayı” olarak bahsedilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğretmen-öğretmen adayının
tasarladığı ders planı ve anlatım yapılan ders ile klinik mülakatın video kayıtları kullanılmıştır.
İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının Microsoft Teams yazılımı aracılığıyla uzaktan
eğitim yöntemi ile işledikleri “Materyal Tasarım” isimli dersinde, seçilen öğretmen-öğretmen
adayı ders anlatımını yapmıştır ve öğretmen-öğretmen adayının ders anlatımı yaptığı süre
boyunca ilgili ders kayıt altına alınmıştır. Daha sonra anlatım yapan öğretmen-öğretmen adayı
ile görüşlerini almak üzere klinik mülakat yapılarak bu görüşmenin video kaydı alınmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemleri içerisinde yer alan içerik analizi
tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre araştırmanın en önemli sonucu,
bir ilköğretim matematik öğretmeni adayının çevrim içi kurgusal sınıf ortamında ders anlatım
sürecinde öğretmen-öğretmen adayı ve öğrenci-öğretmen adaylarına ilişkin ortaya çıkan
yaşantılar incelendiğinde; sınıf yönetimi, materyal ilişkili, öğretimsel düzenleme, zaman
yönetimi gibi durumlar ile ilişkilendirildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: çevrim içi öğretim, ilköğretim matematik öğretmeni adayı, kurgusal
sınıf
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ABSTRACT
The aim of this study is to examine the experiences of a elementary mathematics teacher
candidate during the online lecture process in a fictional classroom environment. For this
purpose, case study method was preferred as one of the qualitative research patterns in the
study. The participants of the research are 22 teacher candidates studying at the Department of
Elementary Mathematics Teaching of the Faculty of Education of Bursa Uludag University in
the academic year 2021-2022. Within the scope of this study, one of the teacher candidates was
selected as lecturer. This teacher candidate has prepared a lesson plan of a 6th grade subject
and was responsible for teaching that subject. On the other hand the other 21 teacher candidates
in the class acted like real 6th grade students. In this way, a fictional 6th grade class consisting
teacher candidates in the online environment was created. In this study, the teacher who lectures
was mentioned as "teacher-teacher candidate" and the teachers who act like real 6th grade
students were mentioned as "student-teacher candidate". As the data collection tool, the lesson
plan that was prepared by teacher-teacher candidate and the video records of the lesson that was
lectured and video recordings of the clinical interview were used. In the lesson named as
"Material Design" where elementary mathematics teachers process with distance education
through Microsoft Teams software, the teacher who was chosen as teacher-teacher candidate
gave the lecture and the relevant lesson was recorded during the teacher candidate's lecture.
Then, a clinical interview was conducted with the teacher-teacher candidate who gave the
lecture to get his opinions and a video recording of this interview was taken. The data obtained
in the research, were analyzed using the content analysis technique, which is one of the
qualitative data analysis methods. According to the analyzes made, the most important result
of the research is that when the experiences of a prospective elementary school mathematics
teacher in the online fictional classroom environment regarding teacher-pre-service teachers
and student-teacher candidates are examined, It has been seen to be associated with situations
such as classroom management, material related, instructional arrangement, time management.
Keywords: elementary mathematics teacher candidate, fictional classroom, online teaching
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YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLER KONUSU HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF SEVENTH-GRADERS ON THE TOPIC OF PATTERNS
Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra CEYLAN
Amasya Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Birol TEKİN
Amasya Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma, yedinci sınıf öğrencilerinin örüntüler konusu hakkındaki görüşlerini incelemek
amacıyla yapılmıştır. Yedinci sınıf öğrencilerinin örüntüler konusu hakkındaki görüşleri
kapsamında yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde bu konu ile ilgili eksiklikler ve
yetersizlikler olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı yapılan çalışmalardaki eksikliklerden de
yola çıkarak yedinci sınıf öğrencilerinin örüntüler konusu hakkındaki görüşleri üzerine bir
çalışma gerçekleştirilmeye karar verilmiştir. Yapılan çalışma için “ yedinci sınıf öğrencilerinin
örüntüler konusu hakkındaki görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan bu
araştırma nitel kökenli olup olgubilim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma için
belirlenen çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Amasya ili Merkez ilçesi sınırları
içerisinde bulunan Elit Vizyon Etüt Merkezinin yedinci sınıfında öğrenim görmekte olan 10
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan yedinci sınıf öğrencilerinin örüntüler konusu
hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve alanında
uzman birkaç öğretmenle birlikte akademisyen tarafından kontrol edilip onaylanmış 5 adet açık
uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi için
çalışma grubunda bulunmakta olan 10 yedinci sınıf öğrencisiyle yapılan görüşmeler sonucunda
elde edilen veriler için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen
bulgular, sonuçlar ve öneriler kongre zamanında ayrıntılı olarak sunulacaktır. Yapılan araştırma
örüntüler konusu ile ilgili çalışma yapmakta olan akademisyenlere, matematik dersi
öğretmenlerine, matematik öğretim programını düzenleyen program geliştiricilere yol
gösterecek niteliktedir. Aynı zamanda örüntüler konusunu ders programında içeren sınıf
düzeylerinde eğitim görmekte olan öğrencilere bu konu hakkında yardımcı olacak ve kolaylık
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Örüntüler, matematik, yedinci sınıf öğrencileri
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ABSTRACT
This study was done with the purpose of analyzing 7th grade students views on the subject of
patterns. When the studies which were done about 7th grade students views on patterns are
analyzed, some inadequacies and deficiencies were obtained in this subject. Therefore, based
on the deficiencies in the studies, a research was decided to conduct about 7th grade students
viewson the subjectof patterns. An answer was sought for the question of “ what are the views
of 7th grade students on patterns?” for thisstudy. This researchis qualitative origin and is
conducted with the phonomenological method working group of the study comprises of ten
students at 7th grade in Elit Vizyon Study Center in the province of Amasya in 2021-2022
academic year. In the study, semi-structured interview form consisting of 5 open-ended
questions which were formed by the researcger and were checked by some expert teachers and
the academician was used to determine the views of 7th grade students on the subject of
patterns. Datas which were obtained as a result of interviews with 10 students at 7th grade were
analyzed with content analysis method findings which were obtained cas a result of theresearch
will be presented comprehensively in the conference. This research is instructive fort he
academicians who investigate this subject, mathematics teachers and program developers who
arrange maths curriculum. Besides it will help and facilitate students who are studying at grade
levels that include the subject of patterns in the curriculum.
Keywords: Patterns, mathematics, seventh graders
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7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖRÜNTÜLER KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI
DÜZEYİ İLE BECERİ TEMELLİ SORULARI ÇÖZEBİLME DÜZEYLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 7th GRADE STUDENTS'
ACADEMIC SUCCESS IN PATTERNS AND THE LEVELS OF SOLVING SKILLBASED QUESTIONS
Yüksek Lisans Öğrencisi Semih YILMAZ
Amasya Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Birol TEKİN
Amasya Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin örüntüler konusundaki akademik başarı
düzeyi ile beceri temelli soruları çözebilme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Literatürü
incelediğimizde öğrencilerin örüntüler ile ilgili problemlerin çözümünde zorluklar
yaşadıklarına rastlanmaktadır. PISA sınavlarından elde edilen sonuçlar örüntüler konusunda
öğrencilerin düşük ortalamalara sahip olduğunu ve bu konuda zorlandıklarını desteklemektedir.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Amasya il merkezinde Hattat
Hamdullah İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 65 yedinci sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı okul, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden,
uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada, 7. Sınıf öğrencilerinin örüntüler
konusundaki akademik başarı düzeyi ile beceri temelli soruları çözebilme düzeyleri arasındaki
ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan nicel araştırma türlerinden biri olan ilişkisel tarama modelinden
yararlanılmıştır. Çalışmada verilerin toplanmasında “Örüntüler Başarı Testi ” ve “ Beceri
Temelli Sorular Başarı Testi ” kullanılacaktır. Testlerdeki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme
ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan beceri temelli ve çalışma kitaplarından,
bursluluk sınav sorularından oluşmaktadır. Sorular alnında uzman 2 akademisyen, 4 matematik
öğretmeninin görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Soruların puanlanması aşaması için
literatürde bulunan ölçütlerden yararlanılarak ilgili kazanım doğrultusunda alanında uzman 2
akademisyen görüşü alınarak puanlama anahtarı oluşturulmuştur. Elde edilen veriler
doğrultusunda “ Öğrencilerin örüntüler konusundaki akademik başarısı ve beceri temelli
soruları çözebilmesi ne düzeydedir? ”, “ Öğrencilerin örüntüler konusundaki akademik başarı
düzeyi ile beceri temelli soruları çözebilme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?”,
“Öğrencilerin örüntüler konusundaki akademik başarı düzeyi, beceri temelli soruları çözebilme
düzeyini ne kadar etkilemektedir?” sorularına cevap aranacaktır. Elde edilen veriler SPSS
Statistics 22.0 programı kullanılarak değerlendirilecektir. Araştırma sonucunda elde edilen
veriler kongre zamanında ayrıntılı olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Örüntüler, Akademik Başarı, Beceri Temelli Sorular
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ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the relationship between the level of academic
achievement of secondary school 7th grade students on patterns and their ability of solving skillbased questions. After a long literature review it is seen that students have difficulties in solving
problems related to patterns. Results obtained from PISA exams show that students have low
averages in the subject of patterns and support that they have difficulties in this subject. The
study group of the research consists of 65 7th grade students studying at Hattat Hamdullah Imam
Hatip Secondary School in the city center of Amasya in the 2021-2022 academic year. The
school where the study conducted was selected by suitable sampling method which is one of
random sampling method. In the research, the relational screening model, which is one of the
quantitative research types that aims to determine the relationship between the level of
academic achievement of 7th grade students on patterns and their ability in solving skill-based
questions, was used. In the study, "Patterns Achievement Test" and "Skill-Based Questions
Achievement Test" will be used to collect data. The questions in the tests consist of skill-based
workbooks and scholarship exam questions prepared by the Measurement and Evaluation
Center of the Ministry of National Education. The questions were prepared in line with the
perspective of two academicians and 4 mathematics teachers who are experts in their fields.
For the stage of scoring the questions, using the criteria in the literature, a scoring key was
created by taking the opinions of two academicians who are experts in their fields in line with
the learning outcome. In line with the data obtained, the following questions “What is the level
of students' academic success on patterns and their ability to solve skill-based questions? ”, “Is
there a significant relationship between the level of academic achievement of students on
patterns and the level of solving skill-based questions?”, “How much does the level of academic
success of students on patterns affect the level of solving skill-based questions?” will be looked
for an answer. The data obtained will be evaluated using the SPSS Statistics 22.0 program. The
data obtained as a result of the research will be presented in detail at the congress time.
Keywords: Patterns, Academic Achievement, Skill-Based Questions
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UMUT, ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI VE KENDİNİ
SEVME/ÖZYETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP DEC HOPE, CHILDHOOD MENTAL TRAUMAS AND SELFLOVE/SELF-EFFICACY
Yüksek Lisans Öğrencisi Nurserda YILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. MELEK DEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin umut düzeylerinin çocukluk çağı ruhsal
travmaları ile kendini sevme/öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 18-25 yaş aralığındaki
öğrenciler katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencileri 276’sı (%66,7) kadın ve 138’i (%33,3)
erkek olmak üzere toplam 414 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan üniversite
öğrencilerinin umut düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Sürekli Umut Ölçeği, çocukluk çağı
ruhsal travma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalar Ölçeği ve
bireylerin benlik saygılarının belirlenmesi amacıyla benlik saygısının iki alt boyutu olan
Kendini Sevme/Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için
Regresyon Analizi, Pearson Korelasyon Analizi, One-Way Anova Analizi ve Bağımsız
Örneklemler T Testi analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin umut
düzeyleri ile çocukluk çağı ruhsal travmaları arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir
ilişki bulunmuştur (r=-.28, p<.05). Ayrıca umut düzeyleri ile kendini sevme düzeyleri arasında
pozitif yönlü orta düzeyde (r=.51, p<.05) ve umut düzeyleri ile öz yeterlik düzeyleri arasında
pozitif yönlü orta düzeyde (r=.49, p<.05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocukluk çağı ruhsal
travma düzeyleri ile kendini sevme düzeyleri arasında negatif yönlü orta düzeyde (r=-.42,
p<.05) ve çocukluk çağı ruhsal travma düzeyleri ile öz yeterlik düzeyleri arasında negatif yönlü
düşük düzeyde (r=-.16, p<.05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak üniversite
öğrencilerinin umut düzeylerini, bireylerin çocukluk çağı ruhsal travmaları ve kendini sevme–
öz yeterlik düzeyleri anlamlı bir şekilde yordamakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite
öğrencilerinin umut düzeyleri, kendini sevme–öz yeterlikleri ve çocukluk çağı ruhsal travma
düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma
bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Umut, Çocukluk çağı travmaları, Kendini sevme ve Öz yeterlik
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ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the relationship between the levels of hope of
university students and their self-love/self Dec efficacy with childhood mental traumas.
Students aged 18-25 years who are studying at Samsun Ondokuz Mayıs University participated
in the study. A total of 414 students, of whom 276 (66.7%) were female and 138 (33.3%) were
male, made up the students participating in the study. College students surveyed in order to
determine the level of hope of Hope Constantly scale, childhood trauma, childhood mental scale
in order to determine the level of psychological trauma, and individuals ' self-esteem for the
purpose of determining self-esteem that is the size of the two sub-self-love/self-efficacy scale
was used. In order to analyze the data obtained in the study, Regression Analysis, Pearson
Correlation Analysis, One-Way Anova Analysis and Independent Samples T-Test analysis
were applied. As a result of the research, a significant negative and low-level relationship was
found between the Dec of hope of university students and childhood mental traumas (r=-.28,
p<.05). In addition, there is a positive relationship between the levels of hope and the levels of
self-love at the intermediate level (Dec=.51, p<.05) and a positive moderate level between the
levels of Dec and the levels of self-efficacy (r=.49, p<.05) a significant relationship was found.
There is a negative moderate level Dec r=-) between childhood mental trauma levels and selflove levels.42, p<.05) and a negative low level between childhood mental trauma levels and
self-efficacy levels (r=Dec.16, p<.05) a significant relationship was found. As a result, it was
concluded that the levels of hope of university students, childhood mental traumas of
individuals and the levels of self–love and self-efficacy were significantly predicted. It has been
determined that there is no significant relationship between the levels of hope, self–love-selfefficacy and childhood mental trauma levels of university students and the gender variable Dec
The findings of the research are discussed in the light of the relevant literature.
Keywords: Hope, Childhood traumas, Self-love and Self-efficacy
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EVLİ BİREYLERDE BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI VE ALGILANAN ÇOCUK
YETİŞTİRME TUTUMLARI
DIFFERENTIATION OF SELF AND PARENTING STYLES IN MARRIED
INDIVIDUALS
Yeliz TİRYAKİ GÖKSU
Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Melek DEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Benliğin ayrımlaşması Bowen Aile Sistemleri Kuramı’nın önemli bir parçasıdır. Bu kavram
bireyin duygularını düşüncelerinden ayırabilmesi, duygusal ve düşünsel işleyişinin dengesini
kurabilmesi, aile sistemi içerisinde bağımsızlık ve aşırı bağımlılık durumunu ayırt edebilmesi
olarak tanımlanmaktadır. Evli bireyler evliliklerinde benliklerini ne ölçüde
ayrımlaştırabilirlerse o ölçüde mutluluk yaşamaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin
benlik ayrımlaşmaları ile çocukluk dönemlerine dair algıladıkları yetiştirilme tutumları
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 173’ü kadın ve 51’i erkek olan
toplam 224 evli birey oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları Benliğin Ayrımlaşması
Ölçeği, Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi
formudur. Benliğin Ayrımlaşması ile Çocuk Yetiştirme Tutumları arasındaki ilişkiyi
değerlendirmek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre benliğin ayrımlaşması ölçeği ve alt boyutları ile çocuk
yetiştirme tutumları ölçeği ve alt boyutlarının arasında pozitif ve negatif yönde anlamlı ilişkiler
tespit edilmiştir. Kontrolcü/sıkı denetimli çocuk yetiştirme tutumu ile benliğin ayrımlaşması
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktayken, sevgi/kabul çocuk yetiştirme tutumu
ile benlik ayrımlaşması arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca cinsiyetin
benliğin ayrımlaşması ve çocuk yetiştirme tutumlarına olan etkisini incelemek için t-testi
analizi kullanılmıştır. Yapılan t-testi analizine göre kadın katılımcıların algılanan kontrolcü/sıkı
denetimli anne ve baba tutumu erkek katılımcılara göre anlamlı derecede yüksektir. Cinsiyetin
benliğin ayrımlaşması üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlar ilgili literatür kapsamında değerlendirilmiş ve yapılacak çalışmalara ilişkin önerilere
yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Benliğin Ayrımlaşması, Çocuk Yetiştirme Stili, Evli Bireyler
ABSTRACT
Differentiation of the self is an important part of Bowen Family Systems Theory. This concept
is defined as the individual's ability to separate his feelings from his thoughts, to balance his
emotional and intellectual functioning, to distinguish the state of independence and excessive
dependence within the family system. The more married individuals can differentiate their
selves in their marriage, the more happiness they experience. The aim of this research is to
examine the relationship between the self-differentiation of married individuals and their
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perceived upbringing attitudes towards their childhood. The study group of the research consists
of 224 married individuals, 173 of whom are women and 51 are men. The data collection tools
of the study were Differentiation of Self Scale, Parenting Styles Scale and the personal
information form created by the researchers. Pearson Product Moments Correlation Coefficient
was used to evaluate the relationship between differentiation of self and parenting styles.
According to the results of the analysis, significant positive and negative relationships were
found between the differentiation of self scale and its sub-dimensions and the parenting styles
scale and its sub-dimensions. While there was negative significant relationship between
controlling/tightly controlled parenting style and differentiation of self, positive significant
relationship was found between love/acceptance parenting style and self-differentiation. In
addition, t-test analysis was used to examine the effect of gender on self-differentiation and
parenting styles. According to the t-test analysis, the perceived controlling/tightly controlled
mother and father attitudes of female participants are significantly higher than male
participants. There was no significant effect of gender on differentiation of self. The results
obtained from the research were evaluated within the scope of the relevant literature and
suggestions for future studies were included.
Keywords: Differentiation of Self, Parenting Styles, Married Individual
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUTSUZLUK VE BİLİŞSEL KAÇINMA
THE RELATİONSHİP BETWEEN HOPELESSNESS AND COGNİTİVE AVOİDANCE
OF UNİVERSİTY STUDENTS
Yeliz TİRYAKİ GÖKSU
Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Melek DEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Üniversite eğitimi mesleki eğitim ve gelecek planlaması gibi süreçleri kapsayan çok boyutlu
bir dönemdir. Öğrenciler üniversite eğitimleri boyunca olumlu durumlar yaşarken aynı
zamanda gelecek ile ilgili bazı kaygı verici durumlarla da karşılaşmaktadırlar. Yaşanan kaygı
düzeyleri öğrencilerin geleceğe dair bakış açılarını da etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı,
üniversite öğrencilerinin umutsuzlukları ile bilişsel kaçınmaları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu 228’i kadın ve 50’si erkek toplam 278 üniversite öğrencisi
oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları Beck Umutsuzluk Ölçeği, Bilişsel Kaçınma
Ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formudur. Umutsuzluk ile Bilişsel
Kaçınma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre Beck Umutsuzluk Ölçeği ve alt
boyutları ile Bilişsel Kaçınma Ölçeği ve alt boyutlarının arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler
tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde üniversite öğrencilerinin umutsuzluk
düzeyleri arttıkça bilişsel kaçınma durumları da artış gösterdiği görülmektedir. Araştırmada
ayrıca umutsuzluk ile bilişsel kaçınma arasındaki ilişkide öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla Çok Değişkenli Varyans Analizi
(MANOVA) kullanılmıştır. Çok değişkenli varyans analizi sonucuna göre umutsuzluk ve
bilişsel kaçınma arasındaki ilişkide cinsiyetin anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Erkek
öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri kadın öğrencilere göre daha fazla bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili literatür kapsamında değerlendirilmiş ve yapılacak
çalışmalara ilişkin önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Umutsuzluk, Bilişsel Kaçınma, Üniversite Öğrencisi
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ABSTRACT
University education is a multidimensional period that includes processes such as vocational
education and future planning. While students experience positive situations during their
university education, they also encounter some worrying situations about the future. The level
of anxiety experienced also affects students' perspectives on the future. The aim of this study is
to examine the relationship between hopelessness and cognitive avoidance of university
students. The study group of the research consists of 278 university students, 228 of whom are
women and 50 are men. Data collection tools of the study were Beck Hopelessness Scale,
Cognitive Avoidance Scale and personal information form created by the researchers. Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient was used to evaluate the relationship between
hopelessness and cognitive avoidance. According to the results of the analysis, positive
significant relationships were found between Beck Hopelessness Scale and its sub-dimensions
and Cognitive Avoidance Scale and its sub-dimensions. When the results obtained are
evaluated, it is seen that as the hopelessness levels of university students increase, their
cognitive avoidance status also increases. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was
also used in the study to determine whether there is a significant difference in the relationship
between hopelessness and cognitive avoidance according to the gender variable of the students.
According to the results of multivariate analysis of variance, gender has a significant effect on
the relationship between hopelessness and cognitive avoidance. The hopelessness levels of
male students were found to be higher than female students. The results obtained from the
research were evaluated within the scope of the relevant literature and suggestions for future
studies were included.
Keywords: Hopeless, Cognitive Avoidance, University Students
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AİLEDE OKUMA KÜLTÜRÜ YETERLİLİĞİ VE BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME
BECERİLERİ
READING CULTURE QUALIFICATION AND COGNITIVE EMOTION REGULATION
SKILLS IN THE FAMILY
Dr. Öğretim Üyesi Emine Gülriz Akaroğlu
KTO Karatay Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Gülcan Uyar
KTO Karatay Üniversitesi
ÖZET
İnsanların belirli bir duygu türünde duygusal tepki düzeylerini etkilemek amacıyla bazı
stratejiler kullandıkları bilinmektedir. Duygu düzenleme stratejileri öncül odaklı strateji ve
yanıt (tepki) odaklı strateji olarak iki gruba ayrılmaktadır. Öncül odaklı stratejiler, duygu yanıtı
eğilimleri tam olarak aktif olmadan ve kişinin fizyolojik yanıtlarını ve davranışlarını
değiştirmeden önce yapılır. Yanıt (tepki) odaklı stratejiler ise yanıt (tepki) eğilimlerinin
oluşmasının ardından bir duygu başladıktan sonra yapılan şeylere atıfta bulunmaktadır. Bu
çerçevede öncül odaklı strateji duygu ortaya çıkmadan önce duygu üzerinde kontrol sağlarken,
tepki odaklı strateji ise duygu ortaya çıktıktan sonra kontrol sağlamaktadır. Duygu düzenleme
süreci durum seçimi, durum değişikliği, dikkat dağıtımı, bilişsel değişim ve tepki düzenleme
olmak beşe ayrılmaktadır. Öncül odaklı strateji kapsamında durum seçimi, durum değişimi,
dikkat yayılması ve bilişsel değerlendirme yer alırken, tepki düzenleme yanıt tepki odaklı
strateji kapsamında yer almaktadır. Okuma kültürü bireylerin sevdiği yazarlardan, eserlerden,
konu veya türlerden yola çıkarak okuma hedefleri belirlemesi, kendine ait kitaplık oluşturması,
kütüphanelerden yararlanması, süreli yayınları takip etmesi gibi okuma eylemlerini kendi
çizgisinde sürdürmesidir. Okuma kültürü oluşmuş bir toplumda ailelerin iletişimleri sağlıklıdır.
Bunun yanında bireyler daha esnek düşünebilmektedir. Dolayısıyla okuma kültürünün bilişsel
duygu düzenleme becerileriyle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ailede
okuma kültürü yeterliliğinin bilişsel duygu düzenleme stratejileri kullanımıyla ilişkisini ele
almaktır. Çalışmada bilişsel duygu düzenleme becerileri ve ailede okuma kültürünün kavramsal
olarak ele alınması ve bu kapsamda daha önce yapılmış araştırmaların değerlendirilmesiyle bu
ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile, Bilişsel duygu düzenleme, Okuma kültürü

ABSTRACT
It is known that people use some strategies to influence their emotional response levels in a
certain type of emotion. Emotion regulation strategies are divided into two groups as antecedent
focused strategy and response focused strategy. Antecedent-focused strategies are done before
emotion response tendencies are fully active and change a person's physiological responses and
behaviors. Response-focused strategies, on the other hand, refer to things that are done after an
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emotion has started after response tendencies are formed. In this framework, antecedentfocused strategy provides control over emotion before emotion arises, while reaction-focused
strategy provides control after emotion emerges. Emotion regulation process is divided into
five; situation selection, situation change, distraction, cognitive change and response regulation.
While situation selection, situation change, attention span and cognitive evaluation are included
in the antecedent-focused strategy, response regulation is included in the response-responsefocused strategy. Reading culture is the individuals who continue their reading activities in their
own way, such as setting reading goals based on their favorite authors, works, topics or genres,
creating their own library, making use of libraries, and following periodicals. In a society where
a culture of reading has been formed, communication between families is healthy. In addition,
individuals can think more flexibly. Therefore, it is thought that reading culture is also related
to cognitive emotion regulation skills. The aim of this study is to examine the relationship
between family reading culture proficiency and the use of cognitive emotion regulation
strategies. In the study, it was aimed to conceptually address cognitive emotion regulation skills
and reading culture in the family, and to examine this relationship by evaluating previous
studies in this context.
Keywords: Family, Cognitive emotion regulation Reading culture
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YENİ NESİL MATEMATİK PROBLEMLERİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN,
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
VİEWS OF ACADEMICIANS, TEACHERS AND STUDENTS ON NEW GENERATION
MATHEMATICS PROBLEMS
Doktora Öğrencisi Emre DURASI
Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek SEZGİN MEMNUN
Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmada, eğitim fakültesi akademisyenlerinin, ilköğretim matematik öğretmenlerinin ve
ortaokul öğrencilerinin “yeni nesil” olarak adlandırılan matematik sorularına ilişkin görüşleri
incelenmiştir. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Marmara
Bölgesi’nde bulunan iki eğitim fakültesinde görev yapan 10 akademisyen, Marmara
Bölgesi’nde görev yapan 20 ilköğretim matematik öğretmeni ile İstanbul ilinde bir devlet
okuluna devam eden 60 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden nitel betimsel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak toplam on
sorudan oluşan akademisyen görüşme formu, on üç sorudan oluşan öğretmen görüşme formu
ve on sorudan oluşan öğrenci görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile
incelenmiştir. Katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler kodlara ayrılmıştır.
Oluşturulan bu kodlar benzerleri ile bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan
temalar tablolar halinde sunularak veriler yorumlanmıştır. Akademisyenlerle ilgili veri toplama
süreci devam etmektedir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden çıkan en önemli sonuç, yeni
nesil soruların öğrencilerde bilgiyi değil muhakeme, analitik düşünme gibi üst düzey düşünme
becerilerin ölçen sorulardan oluştuğu; bu soruların günümüz matematik eğitiminde olması
gerektiği fakat müfredatın yoğunluğu, öğrencilerin bu sorulara karşı olumsuz tutum
takınmalarından dolayı yeterli düzeyde öğretime katkı yapmadığı şeklindedir. Öğrencilerle
yapılan görüşmelerde ortaya çıkan en önemli sonuç ise, yeni nesil soruların gündelik hayat
problemlerinden oluşmasının iyi olduğu, fakat LGS sınavındaki ve kaynaklardaki soruların
uzun ve zor olduğunu; bu yüzden üzüntü, karamsarlık, öfke gibi duyguların ortaya çıktığı olarak
belirtildiğidir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil Soru, Eğitim Fakültesi Akademisyenleri, İlköğretim
Matematik Öğretmenleri, Ortaokul Öğrencileri
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ABSTRACT
In this research, the views of education faculty academicians, primary school mathematics
teachers and secondary school students on mathematics questions called "new generation" were
examined. The research was carried out with 10 academicians working in two education
faculties in the Marmara Region, 20 elementary mathematics teachers working in the Marmara
Region, and 60 students attending a public school in Istanbul in the spring term of the 20212022 academic year. Qualitative descriptive design, one of the qualitative research methods,
was used in the research. As a data collection tool, an academician interview form consisting
of ten questions, a teacher interview form consisting of thirteen questions and a student
interview form consisting of ten questions were used. Interviews were conducted using semistructured interview technique. The obtained data were analyzed by content analysis technique.
The data obtained from the interviews with the participants were divided into codes. These
codes were brought together with similar ones and themes were created. The created themes
were presented in tables and the data were interpreted. The data collection process on academics
continues. The most important result of the interviews with the teachers is that the new
generation questions consist of questions that measure high-level thinking skills such as
reasoning and analytical thinking, not knowledge of students; These questions should be in
today's mathematics education, but the intensity of the curriculum does not contribute to the
education at a sufficient level due to the negative attitudes of the students towards these
questions. The most important result of the interviews with the students is that it is good that
the new generation questions consist of daily life problems, but the questions in the LGS exam
and in the resources are long and difficult; Therefore, it is stated as the emergence of emotions
such as sadness, pessimism, anger.
Keywords: New Generation Question, Faculty of Education Academics, Primary School
Mathematics Teachers, Secondary School Students
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TÜRKİYE’DE KADIN CİNAYETLERİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER
ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE CAUSALITY RELATIONSHİP BETWEEN FEMICIDES AND
MACROECONOMIC VARIABLES
Doç. Dr. Pınar KOÇ
Gümüşhane Üniversitesi
ÖZET
Sürdürülebilir kalkınma politikaları çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya ve
kadını güçlendirmeye yönelik önemli düzenlemeler yapılmasına rağmen Türkiye’de işlenen
kadın cinayeti sayısının artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
istatistiklerine göre, Türkiye işlenen kadın cinayeti sayısı 2000 yılında 392 iken, bu rakam 2010
yılında 662’ye ve 2019 yılında 722’ye yükselmiştir. Kadın cinayetlerinin nedenlerinin tespit
edilmesi ve etkin çözümler bulunması sosyal ve ekonomik refah artışı için önemlidir. Kadın
refahı hem gelecek dönem beşerî sermaye stokuna katkı sağladığı için hem de üretim faktörü
olarak emek verimliliği ve dolayısıyla üretim artışına katkı sağladığı için gereklidir. Bu
bağlamda, 2000-2019 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı kadın cinayetleri ile makro
ekonomik değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisini analiz etmektir. Kişi başına düşen
GSYİH, erkek işsizlik oranları ve kadın istihdam oranları çalışmada kullanılan makroekonomik
değişkenlerdir. Çalışmada Fourier Toda Yamamoto Nedensellik Testi ile Toda Yamamoto
Nedensellik Testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre makroekonomik
göstergeler kadın cinayetlerinin nedeni değildir. Ancak kadın cinayetlerinden analize dahil
edilen makroekonomik göstergelere doğru tek yönlü nedensellik bulunmaktadır. Elde edilen
sonuçlar kadın cinayetlerinin ekonomik faktörlere bağlı olmadığını ama makroekonomik
açıdan önemli sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.Kadın cinayetlerinde artış hızı azalmasına
rağmen, cinayet sayısının artması kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesinin yeterli
olmadığını, caydırıcı yasal düzenlemelere ilave olarak, bireyler arası iletişim bozukluklarını ve
toplum genelinde şiddet eğilimini azaltmak için rehabilitasyon merkezlerine ihtiyaç
duyulduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın cinayetleri, makro ekonomik göstergeler, Fourier nedensellik
ABSTRACT
It is observed that the number of femicide in Turkey tends to increase although arrangements
have been made to decrease gender inequality and to empower women in the framework of
sustainable development. According to WHO statistics, while the number of femicide in Turkey
was 392 in 2000, it reached to 662 in 2010 and it increased to 722 in 2019. The detection of
the causes of femicides and the finding of effective solutions are important for social and
economic welfare. Woman well-being is necessary both as it contributes to future human
capital, and because of its the contributions provided to labour productivity and production
growth as a production factor. In this context, the aim of this study is to analyze the causality
relationship between femicides and macroeconomic variables. GDP per capita, male
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unemployment rates, female employment rates are macroeconomic variables used in the study.
Toda Yamamoto and Fourier Toda Yamamoto Causality tests were applied in the study.
According to the results of the study, macroeconomic indicators doesn’t Granger cause
femicides. But, there is unidirectional causality from femicides to macroeconomic variables
included in the analysis. The findings show that femicides aren’t dependent on macroeconomic
factors, but they have important implications from the macroeconomic point of view.Although
the rate of increase in femicides has recently decreased, increase in the number of femicide
indicates that women’s ekonomic empowerment isn’t enough, in addition legal regulations,
rehabilitation centers are needed to decrease communication breakdowns among individuals
and violent tendencies throughout society.
Keywords: Femicides, macroeconomic indicators, fourier causality.
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PETROL FİYAT ŞOKLARI GEÇİCİ MİDİR? ZAMAN SERİLERİNE VE FREKANS
ALANINA DAYALI BİRİM KÖK TESTLERİNE DAYALI BİR ANALİZ
ARE OIL PRICE SHOCKS TEMPORARY? A ANALYSIS BASED ON TIME DOMAIN
AND FREQUENCY DOMAIN UNIT ROOT TESTS
Doç. Dr. Pınar KOÇ
Gümüşhane Üniversitesi
ÖZET
İlk kez 2019 Kasım döneminde Çin’in Wuhan şehrinde görülen Covid 19’un ilk kez karşılaşılan
bir vaka olması ve morbidite ve mortalite hızının yüksek olması nedeniyle önemli ekonomik ve
sosyal problemlere neden olmuştur. Vakanın başlangıç dönemlerinde getirilen kısıtlamalar
nedeniyle toplam talepte meydana gelen daralma önemli üretim ve gelir kayıplarına ve küresel
tedarik zincirinde bozulmaya neden olmuştur. Ekonomik ve sosyal kayıpların büyüklüğü,
getirilen kısıtlamaların zaman içinde gevşetilmesine ve toplumsal bağışıklığın zaman içinde
sağlanacağı inancının kuvvetlenmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, artan talep başta petrol
fiyatları olmak üzere, emtia fiyatlarında ve enerji fiyatlarında önemli artışlara yol açmıştır.
Covid 19’a ilave olarak, 2022 Şubat döneminde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı da dünya
ekonomisinde yeni bir şok etkisi yaratmış ve içinde bulunulan ekonomik krizin derinleşmesine
neden olmuştur. 2000:01-2022:03 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı petrol fiyat
şoklarının geçici olup olmadığını Fourier birim kök testlerini kullanarak analiz etmektir.
Çalışmada zaman serilerine dayalı Fourier ADF ve ADF birim kök testleri ile frekans alanına
dayalı Fourier Wavelet ADF ve Wavelet ADF birim kök testleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde
edilen sonuçlara göre, petrol fiyatları durağandır. Petrol fiyatlarının durağan olması, petrol fiyat
şoklarının geçici olduğunu göstermektedir. Artan enflasyonist baskı ve büyüme oranlarındaki
yavaşlama stagflasyonist kaygıları artırmasına rağmen, yaşanan şokların uzun süreceği ancak
geçici olacağı beklentisi piyasalarda hakimdir.
Keyword: Covid 19, Petrol şokları, Fourier birim kök testleri
ABSTRACT
Covid 19, which was first seen in the period November 2019 in Wuhan, China- has led to major
social and economic problems due to the fact that a case encountered the first time and it holds
a high level of morbidity and mortality. Decrease in demand because of restrictions imposed in
the early stages of the illness caused to important production and income losses and disruption
in the global supply chain. The size of social and economic losses resulted in the relaxation of
the restrictions and an increase in the belief that social immunity will be in time. In this context,
the growing demand has led to significant increases in emtia and energy prices, particularly oil
prices. In addition Covid 19, the Russia-Ukraina war had the effect of a new shock to the world
economy and it caused to the deepening of the ongoing economic crisis. The purpose of this
study is to analyze whether the oil price shocks are temporary or not by using Fourier Unit Root
Tests for the period of 2000:01-2022:03 Time-domain Fourier ADF and ADF tests and
freqıency-domain Fourier Wavelet ADF and Wavelet ADF tests are applied in the study.
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According to the results of the study,the petrol prices are stationary. This finding indicates that
the oil prices are temporary. Though the growing inflationary pressure and the moderation in
growth rates have boosted, the is the expectation that recent shocks will last long, but they will
be temporary in the markets.
Keywords: Covid 19 oil shocks, Fourier unit root tests
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ENERJİ TÜKETİMİ VE PARTİKÜL MADDE 10: TÜRKİYE ÜZERİNE PANEL BİR
ANALİZ
ENERGY CONSUMPTION AND PARTICULATE MATTER 10: A PANEL ANALYSIS
ON TURKEY
Dr. Öğretim Üyesi Hakan USLU
Adıyaman Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Abidin SAPAN
Adıyaman Üniversitesi
ÖZET
Enerji değişen dünyadaki en önemli araştırma konularından biri olmuştur. Bunun ana nedeni
enerjinin sanayi başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan temel girdi maddelerinden biri
olması ve dolayısıyla ülkelerin hava kalitesine ciddi anlamda etki etmesidir. Diğer tüm ülkeler
gibi Türkiye’de enerjiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri olduğundan enerji tüketimi ve hava
kirliliği arasındaki ilişkinin analiz edilmesi ülkenin gerek hava kalitesinin iyileştirilmesi
gerekse de iklim değişikliği ile mücadele politikaları açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma
Türkiye’de enerji tüketimi ve hava kirliliği ilişkisinin ne yönde ve boyutta olduğunu saptamayı
amaçlamaktadır. Çalışma ülkenin 77 ilini ve 2008-2020 yıllarını kapsayan panel bir veri seti
kullanarak ampirik modeller yardımıyla enerji ve hava kirliliği ilişkisini analiz etmektedir.
Analizlerde bağımlı değişken olarak illere ait partikül madde 10 (PM10) değişkeni
kullanılırken, bağımsız değişken olarak ise kişi başına düşen elektrik tüketimi, eğitim durumu,
ortalama hane halkı büyüklüğü, kişi başına düşen gelir, dolar kuru ve ihracat değişkenleri
kullanılmıştır. Kullanılan veri seti ve değişkenler ve yapılan analiz yöntemleri açısından
çalışma diğer çalışmalardan ayrışmakta ve ilgili literatüre önemli katkılarda bulunacaktır.
Analiz bulguları genel olarak kişi başı elektrik tüketiminin hava kirliliğini artırıcı etkisi
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, uygulanan sabit etkiler metoduna göre, bulgular enerji
tüketiminin büyükşehirlerde hava kirliliği üzerindeki olumsuz etkisinin daha yüksek olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Ek olarak, analiz sonuçları illerdeki eğitim seviyesindeki artışın hava kirliliği
üzerinde azaltıcı etki meydana getirdiğini göstermektedir. Büyükşehirlerde ise eğitimin hava
kirliliğine olumlu etkisi daha belirgindir. Son olarak, analiz sonuçları illerdeki gelir
seviyesindeki artış ile hava kirliliği arasında negatif bir ilişki olduğunu rapor etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Partikül Madde 10, Hava Kirliliği

198

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

ABSTRACT
Energy has been one of the most important research topics in today’s world. The main reason
for this is that energy is one of the basic input materials used in many sectors, especially in
industry, and therefore it has a serious impact on the air quality of countries. Since Turkey is
one of the countries in need of energy, analyzing the relationship between energy
consumption and air pollution is important in terms of both improving the air quality of the
country and the policies of combating climate change. This study aims to determine the
direction and extent of the relationship between energy consumption and air pollution in
Turkey. Using a panel dataset covering 77 provinces of the country and the period of 20082020, the current study analyzes the relationship between energy and air pollution by
employing some empirical models. Particulate matter 10 (PM10) was used as the dependent
variable in the analyzes, while electricity consumption per capita, education level, average
household size, per capita income, exchange rates and export variables were used as
independent variables. Study differs from the previous studies in terms of the data set,
variables and analysis methods and will make significant contributions to the relevant
literature. Empirical results show that electricity consumption per capita has an increasing
effect on air pollution in general. In addition, according to the fixed effects model, the
findings revealed that the negative effect of energy consumption on air pollution is higher in
metropolitan cities. Moreover, the results show that the increase in the education level in the
provinces has a reducing effect on air pollution. In metropolitan cities, the positive effect of
education on air pollution is more evident. Finally, results report that there is a negative
relationship between the increase in the income level in the provinces and air pollution.
Keywords: Energy, Particulate Matter 10, Air Pollution
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TÜRKİYE’NİN İNSANİ YARDIM POLİTİKALARIN YUMUŞAK GÜÇ
BAĞLAMINDA ANALİZ EDİLMESİ
ANALYSİS OF TURKEY'S HUMANİTARİAN AİD POLİCİES İN THE CONTEXT OF
SOFT POWER
Öğr. Gör. Dr. Asiye Şimşek Ademi
Atatürk Üniversitesi
ÖZET
Küreselleşen dünyada kriz ve kriz yöntemi kavramları artık devletlerden ziyade bütün ülkeleri
ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bütün dünyayı etkileyen bu krizlerde de çözüm yumuşak
güç olmaktadır. Yumuşak güç kavramının önemi en çok krizlerde hissedilmektedir. Türkiye
gibi uluslararası krizlerle ciddi anlamda yüzyüze gelmiş bir ülke için insani yardım politikası
son derece önem arz etmektedir. Türkiye yumuşak gücünü insani yardım politikalarıyla
desteklemektedir.Günümüzde devletlerin bakış açıları geleneksel olsa da göç, iklim krizi ve
covit-19 gibi uluslararası boyuta ulaşan sorunlar devletleri farklı boyutlarda düşünemeye sevk
etmiştir. Özellikle günümüz güvenlik anlayışı artık realist ve pragmatist yaklaşımlardan ziyade
işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Çünkü artık birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir, yani
tüm sistem güvende olmadan devletin hatta bireyin güvenliği söz konusu olmayacaktır. Ulus
devletler varlığını korumaya devam etse de uluslararası kamuoyu, uluslararası örgütler ve hatta
uluslararası dernekler uluslararası alanda oyuna dahil olmaya başlamıştır. Daha da önemlisi
güvenlik kavramının sadece devletler tarafından değil bu kuruluşlar hatta bireylerle ilintili
olduğu ortaya çıkmıştır. Özetle yumuşak güç kavramının önemi anlaşılmıştır.Türkiye
uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle yumuşak gücünü ciddi anlamda hissettirmeye
başlamıştır. Özellikle geliştirmiş olduğu İnsani yardım politikasıy neredeyse tüm sorunlu
bölgelere yardım ulaştırmaya başlamıştır. Bu yardımların gerek devlet eliyle gerekse de
devletin destek verdiği, önayak olduğu dernekler eliyle yapılması hem ülkemizin uluslararası
alandaki prestiji hem de zor durumda kalan insanlar ve devletler için önemi bir kazanımdır. Bu
çalışmanın amacı da uluslararası alanda giderek önem kazanan yumuşak güç olgusu
kapsamında değerlendirilebilecek insani yardım politikalarımızın uluslararası alandaki
etkilerinin araştırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Yumuşak Güç, İnsani Yardım, Türkiye.
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ABSTRACT
In the globalizing world, the concepts of crisis and crisis method have become a subject that
concerns all countries rather than states. Soft power is the solution to these crises that affect the
whole world. The importance of the concept of soft power is felt most in crises. For a country
like Turkey that has faced serious international crises, humanitarian aid policy is extremely
important. Turkey supports its soft power with humanitarian aid policies.Although the
perspectives of states are traditional today, problems reaching international dimensions such as
migration, climate crisis and covit-19 have led states to think in different dimensions. Especially
today's understanding of security requires cooperation rather than realist and pragmatist
approaches. Because now, the security of one of us is the security of all of us. Although nation
states continue to exist, international public opinion, international organizations and even
international associations have begun to play in the international arena. More importantly, it
has been revealed that the concept of security is not only related to states but also to these
organizations and even individuals. In summary, the importance of the concept of soft power
has been understood.Turkey has started to make its soft power felt seriously with the activities
it carries out in the international arena. In particular, the humanitarian aid policy he developed
has started to deliver aid to almost all problem areas. The fact that these aids are made both by
the state and by the associations supported and initiated by the state is an important gain both
for the prestige of our country in the international arena and for people and states in difficult
situations. The aim of this study is to investigate the effects of our humanitarian aid policies in
the international arena, which can be evaluated within the scope of the soft power phenomenon,
which is gaining importance in the international arena.
Keywords: International Relations, Soft Power, Humanitarian Aid, Turkey.
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TEKNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN ENERJİ MALİYETLERİNE ETKİSİ
EFFECT OF TECHNOLOGICAL CHANGES ON ENERGY COSTS
Prof. Dr. Haluk BENGÜ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Öğr. Gör. Elif NAZLI KANAL
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
ÖZET
Yaşadığımız döneme kadar genel olarak bakıldığında hızla yaşanan teknolojik değişikliklerin
üretime ciddi etkileri olmaktadır. Teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken, işletmelerin üretim
biçimlerini de kolaylaştırmaktadır. Teknoloji ile birlikte üretimin daha seri ve fazla miktarda
olması sağlanmaktadır. Teknoloji daha fazla ürün üretilmesini sağlarken aynı zamanda ürünün
kalitesini de korumaktadır. Genel anlamda teknolojik değişimle beraber insan gücünün yerini
makine ve otomasyon almaktadır. İnsan gücü yerini makinelere bırakırken kullanılan enerji
miktarında değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişimle birlikte eski teknolojilere kıyasla
işletmelerin enerji maliyetlerinde de farklılıklar söz konusu olmaktadır. Enerji maliyetlerinde
oluşacak bu farklılıklar işletmelerin aynı sektörde yer alan rakipleriyle rekabetinde önemli yer
tutmaktadır. Enerji maliyetlerindeki artışlar, işletmelerin sektördeki sürdürülebilirliklerini ve
karlılıklarını olumsuz etkilemektedir. Enerji maliyetlerindeki azalışlar ise işletmelerin karlarını
dolayısıyla devamlılığını olumlu yönde etkilemektedir. Teknolojilerin baş döndürücü bir hızla
arttığı günümüzde işletmelerin ayakta durması yeni teknolojik değişimlere uyum sağlaması ile
mümkün olmaktadır. Bu çalışmada teknolojik değişikliğin enerji maliyetine etkisini ortaya
koymak amacıyla tekstil sektörüne ait bir üretim işletmesinin yapmış olduğu teknolojik
değişiklikle ilgili veriler incelenmiştir. Yöntem olarak teknolojik değişimleri takip edip son
teknolojilerle üretim yapan bir işletmeye gidilerek yüz yüze görüşme yöntemiyle saha çalışması
yapılarak veriler toplanmıştır. Eski teknoloji kullanırken katlanılan enerji maliyetleri ile yeni
teknolojinin kullanılması ile katlanılan enerji maliyetleri kıyaslanmıştır. Böylelikle teknolojik
değişimlerin enerji maliyetine etkisinin ne yönde olduğu toplanan veriler ışığında
değerlendirilmiştir. İşletmeye ait verilerle yapılan kıyaslama sonucunda yeni teknoloji
kullanılarak yapılan üretimde eski teknolojiye kıyasla daha az enerji ile daha fazla üretim
gerçekleştiği ortaya konulmuştur. Bu durumda teknolojik değişikliğin enerji maliyetlerini
azaltıcı yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik Değişim, Maliyet, Enerji Maliyeti.
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ABSTRACT
When we look at the period in which we live in general, rapid technological changes have
serious effects on production. While technology makes human life easier, it also facilitates the
production methods of enterprises. With the technology, it is ensured that the production is
more serial and in greater quantity. While technology enables the production of more products,
it also preserves the quality of the product. In general, with the technological change, machine
and automation take the place of human power. While manpower is replaced by machines,
changes occur in the amount of energy used. With this change, there are differences in the
energy costs of enterprises compared to old technologies. These differences in energy costs
have an important place in the competition of enterprises with their competitors in the same
sector. Increases in energy costs negatively affect the sustainability and profitability of
enterprises in the sector. Decreases in energy costs, on the other hand, positively affect the
profits and thus the continuity of the enterprises. Today, where technologies are increasing at a
dizzying pace, the survival of businesses is possible by adapting to new technological changes.
In this study, in order to reveal the effect of technological change on energy cost, data related
to the technological change made by a production company belonging to the textile sector were
examined. As a method, data were collected by going to a company that follows the
technological changes and produces with the latest technologies, and conducting fieldwork by
face-to-face interview method. The energy costs incurred while using the old technology and
the energy costs incurred by using the new technology are compared. Thus, the effect of
technological changes on the energy cost was evaluated in the light of the collected data. As a
result of the comparison made with the data of the enterprise, it has been revealed that more
production is realized with less energy compared to the old technology in the production using
new technology. In this case, it has been concluded that technological change has a decreasing
effect on energy costs.
Keywords: Technological Change, Cost, Cost of Energy.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİMDE TÜKETİCİ KATILIMI VE GENÇ
TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARI
CONSUMER ENGAGEMENT IN SUSTAINABLE CONSUMPTION AND
SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIORS OF YOUNG CONSUMERS
Arş. Gör. Seray Yeşilırmak
OSTİM Teknik Üniversitesi
ÖZET
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve dünya nüfusunun hızla artması, endüstriyel ve bireysel
tüketim alanlarında kaynakların hızla tüketilmesine neden olmaktadır. Aşırı tüketim, ekolojik
açıdan olumsuz etkiler yaratmakta, doğal kaynakları yok olma aşamasına getirerek doğal
dengeyi bozmaktadır. Bugün ve gelecek nesillerin refah içerisinde yaşamlarını devam
ettirebilmeleri için çevre sorunlarının azaltılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik
geliştirilen politikalar, tüm alanlarda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını
ön plana çıkarmıştır. Çeşitli uluslararası organizasyonlar ve bilim insanları tarafından yapılan
çalışmalar, sürdürülebilirlik kavramına yönelik bilinçli ve duyarlı tüketicilerin çevre
sorunlarının hafifletilmesinde olumlu bir rol oynadığını göstermektedir. Çevresel sorunlarla
mücadele kapsamında öne çıkan sürdürülebilir tüketim anlayışını hükümetlerin, işletmelerin,
uluslararası kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra tüketicilerin de
benimsemesi ve sürdürülebilir tüketim davranışlarına katılım göstermeleri gerekmektedir.
Sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek için özellikle tüketim toplumu içerisinde yetişmekte olan
genç tüketicilerin bu sürece dahil edilmeleri önemlidir. Literatür, tüketici katılımının bazı
tüketici davranışlarını teşvik etme konusunda önemli ve stratejik bir araç olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte tüketici katılımı yapısını dünya gündeminde önemli bir yeri
olan sürdürülebilir tüketim bağlamına entegre eden sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu
çalışma, genç tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranışları kapsamında, algılanan
sorumluluk ve çevresel tutumun bilişsel, duygusal ve davranışsal tüketici katılımı üzerinden
sürdürülebilir satın alma davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu
kapsamda nicel bir araştırma yapılmış ve anket yöntemi benimsenerek toplamda 134 genç
tüketiciden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler AMOS 21 programı kullanılarak doğrulayıcı
faktör analizi ve geçerlilik testleri incelendikten sonra yapısal eşitlik modeli ve aracılık testi ile
analiz edilmiştir. Bulgular, genç tüketicilerin algılanan sorumluluk ve çevresel tutumlarının
sürdürülebilir satın alma davranışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu yönde bir
etkisi olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte bu ilişkiye sürdürülebilir tüketici katılımının
aracılık ettiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tüketim, Genç Tüketiciler, Sürdürülebilir Tüketici
Katılımı
ABSTRACT
Globalization, technological developments, and the rapid increase in the world population cause
rapid consumption of resources in industrial and individual consumption areas.
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Overconsumption creates negative ecological effects and disrupts the natural balance by
bringing natural resources to the stage of extinction. Policies developed to reduce
environmental problems and protect ecological balance in order for future generations to
continue their lives in prosperity, have brought the concepts of sustainability and sustainable
development to the fore in all areas. Studies conducted by various organizations and scientists
show that conscious and sensitive consumers towards the concept of sustainability play a
positive role in alleviating environmental problems. In addition to governments, businesses,
international institutions and organizations, non-governmental organizations; consumers need
to adopt a sustainable consumption approach, which stands out within the scope of combating
environmental problems and participate in sustainable consumption behaviors. In order to
encourage sustainable consumption, it is important to include young consumers, who are
growing up in a consumer society, in this process. The literature shows that consumer
engagement is an important and strategic tool in promoting some consumer behaviors.
However, a limited number of studies have been conducted that integrate the structure of
consumer engagement into the context of sustainable consumption, which has an important
place in the world agenda. This study aimed to reveal the effect of perceived responsibility and
environmental attitude on sustainable purchasing behavior through cognitive, emotional and
behavioral consumer engagement within the scope of sustainable consumption behaviors of
young consumers. In this context, quantitative research was conducted, and data were collected
from 134 young consumers in total by adopting the survey method. The obtained data were
analyzed with structural equation model and mediation test after examining confirmatory factor
analysis and validity tests using AMOS 21 program. The findings showed that the perceived
responsibility and environmental attitudes of young consumers had a statistically significant
and positive effect on their sustainable purchasing behavior. In addition, sustainable consumer
engagement was found to mediate this relationship.
Keywords: Sustainable Consumption, Young Consumers, Sustainable Consumer Engagement
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TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ: ABD
DOLARI VE EURO ÜZERİNE BİR ANALİZ
MODELING OF EXCHANGE RATE VOLATİLİTY IN TURKEY: AN ANALYSIS ON
USD DOLLAR AND EURO
Araştırma Görevlisi Sümeyye UZUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Döviz kurundaki oynaklıklar, bir ekonomide hem finansal sektörü hem de reel sektörü etkileyen
önemli bir faktördür. Buna bağlı olarak döviz kuru oynaklığının modellenmesi finansal sektör
açısından önemli olduğu kadar dış ticaret ve üretim gibi alanlarda faaliyet gösteren yatırımcılar
açısından da önem arz eden bir konudur. Türkiye’de ise hem iç ekonomik ve politik faktörlerin
hem de dış dünyadaki konjonktürel gelişmelerin etkisiyle son dönemde döviz kurundaki
oynaklıklar tüm ekonomiyi etkisi altına almıştır. Özellikle 2018’in ikinci yarısından itibaren
Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı hızlanmış ve buna bağlı olarak
döviz kuru oynaklıkları ülke ekonomisi açısından ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu bağlamda,
bu çalışmada 02.01.2018-22.04.2022 dönemine ait ABD doları ve euro günlük alış kuru verileri
ile Türkiye’de döviz piyasasındaki oynaklıkların modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk
olarak değişkenlere ait serilerin durağan olup olmadıklarını belirlemek amacıyla ADF ve
Phillips-Perron birim kök testleri yapılmış ve her iki değişkenin de 1. farkında durağan olduğu
tespit edilmiştir. İkinci aşamada, oynaklığın modellenmesini sağlayacak en uygun otoregresif
hareketli ortalamalar modelinin ARMA(1,3) modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üçüncü
aşamada ise, değişkenlerin değişen varyansa sahip olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla
ARCH testi uygulanmıştır. Test sonuçları dolar ve euro serilerinde değişen varyansın olduğunu
ve otoregresif koşullu değişen varyans modellerinin kullanılması gerektiğini göstermiştir.
Çalışmanın son aşamasında ise oynaklığın modellenmesinde kullanılabilecek en uygun ARCH
modelinin hangisi olduğunu tespit etmeye yönelik GARCH, TARCH ve EGARCH modelleri
kurulmuştur. ABD doları değişkenine ait oynaklığın modellenmesinde en uygun modelin
EGARCH modeli olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Euro oynaklığının modellenmesi
için ise en uygun modelin TARCH modeli olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Oynaklık, ARCH Modelleri
ABSTRACT
Exchange rate volatility is an important factor affecting both the financial sector and the real
sector in an economy. Accordingly, modeling of exchange rate volatility is not only important
for the financial sector but also for investors operating in areas such as foreign trade and
production. On the other hand, in Turkey the volatility in the exchange rate has affected the
entire economy with the effect of both economic and political factors and cyclical developments
in the outside world in the recent period. Especially since the second half of 2018, the
depreciation of the Turkish lira against foreign currencies has accelerated and accordingly,
exchange rate volatility has become a serious problem for the country’s economy. In this
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context, in this study, it is aimed to model the volatility in the foreign exchange market in
Turkey with the daily buying rate data of the USD dollar and euro for period 02.01.201822.04.2022. In the study, first of all, ADF and Phillips-Perron unit root tests were performed to
determine whether the series of the variables were stationary, and it was determined that both
variables were stationary at the 1st difference. In the second stage, it was concluded that the
most appropriate autoregressive moving average model to model volatility is the ARMA (1,3)
model. In the third stage, the ARCH test was applied to determine whether the variables had
heteroscedasticity. The test results showed that there is heteroscesasticity in dollar and euro
series and autoregressive conditional heteroscedasticity models should be used. In the last stage
of the study, GARCH, TARCH and EGARCH models were established to determine which
ARCH model is the most suitable to be used in modeling volatility. Findings have been obtained
that the most appropriate model in modeling the volatility of the USD dollar varriable is the
EGARCH model. It has been determined that the most suitable model for modeling euro
volatility is the TARCH model.
Keywords: Exchange Rate, Volatility, ARCH Models
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HEDGE FONLAR: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
HEDGE FUNDS: AN EVALUATION OF TURKEY
Arş. Gör. Furkan SERDAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Globalleşme ile birlikte yaşanan finansal serbestleşme, finansal araçların önündeki engelleri
ortadan kaldırarak son yıllarda artış eğilimi gösteren yatırımcıların taleplerini karşılamak adına
finansal yatırım ürünlerine olan ilgiyi arttırmıştır. Artan bu ilginin sonucunda alternatif yatırım
ürünlerinde birden çok yatırım türü ortaya çıkmıştır. Oluşan alternatif yatırım ürünlerinden
birisi de hedge fonlardır. SPK tarafından “Serbest Yatırım Fonları” olarak da tanımlanan hedge
fonlar; finansal piyasalarda yaşanan fiyat değişimlerinde yatırımcıların kayıplarını en aza
indirmeyi amaçlayan finansal bir araçtır. Esnek yatırım politikasına sahip olması, kaldıraçlı
işlemler uygulanması ve yasal düzenlemelere tabi olmadan özgürce hareket edebilmesi gibi
sebeplerle bu fonlar büyük yatırımcılar tarafından ilgi görmektedir. Dünya’da bilinen ilk
örnekleri 1949 yılına uzanan hedge fon endüstrisi 1990’lı yıllarda yükseliş trendi yakalamış ve
dünya çapında hedge fonları tarafından yönetilen varlıkların değeri 2007'ye kadar istikrarlı bir
şekilde büyümüştür. Fakat ertesi yıl yaşanan küresel kriz ve etkileriyle 2013 yılına kadar düşüş
eğilimi gösteren hedge fonlar son yıllarda tekrar hızlı bir ivme kazanmıştır. 2021 yıl sonu
itibariyle dünyadaki hedge fonların değeri 4,5 trilyon doların üzerindedir ve varlıkların en
büyük payı ABD'deki hedge fon yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Türkiye’de ise hedge
fonlarla ilgili ilk yasal düzenleme 2006 yılı sonlarında SPK tarafından ortaya koyulmuş ve 2008
yılında ilk hedge fon kurulmuştur. Nisan 2022 tarihi itibariyle Türkiye’de bağlı olunan şemsiye
fon itibariyle serbest yatırım fonu ihraç eden bankalar, sigorta şirketleri ve varlık yönetim
şirketlerinden oluşan toplam 39 adet şirket bulunmaktadır. 2008 yılında finansal piyasalarda
işlem görmeye başlamasıyla hedge fonların bilinirliği gün geçtikçe artmasına rağmen bu fonlar
Türkiye için hala yeni bir kavramdır. Türkiye, hedge fonlar için yeterli alt yapı ve birikime
henüz ulaşamamıştır ve gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Spekülatif olarak hareket
edebilen bu fonların oluşturacağı dalgalanmalara karşı Türkiye, finansal yapısını güçlendirecek
yatırımlar yapmalı ve bu fonların olumsuz etkilerine karşı yeterli derecede yerli ve yabancı para
rezervini elinde tutmalıdır. Ülke ekonomisine pozitif yönde katkı yapma potansiyeli bulunan
hedge fonların tanınırlığının artması ve müşteri tabanının genişletilerek yönetilen varlık
sayısının büyümesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında olumlu sonuçlar
doğuracaktır.
Anahtar Kelimeler: Hedge Fonlar, Serbest Yatırım Fonları, Finansal Piyasalar
ABSTRACT
Financial liberalization, which has been experienced with globalization, has increased the
interest in financial investment products in order to meet the demands of investors, which have
been increasing in recent years, by removing the obstacles in front of financial instruments. As
a result of this increasing interest, more than one investment type has emerged in alternative
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investment products. One of the alternative investment products formed is hedge funds. Hedge
funds, which are also defined as “Free Invesment Funds” by the SPK; It is a financial tool that
aims to minimize the losses of investors in price changes in financial markets. These funds
attract large investors due to their flexible investment policy, leveraged transactions, and ability
to act freely without being subject to legal regulations. The hedge fund industry, the first known
examples of which date back to 1949, caught an upward trend in the 1990s and the value of
assets managed by hedge funds around the world grew steadily until 2007. However, hedge
funds, which showed a downward trend until 2013 with the effects of the global crisis and the
following year, gained acceleration in recent years. As of the end of 2021, the value of hedge
funds in the world is over $ 4.5 trillion and the largest share of assets is managed by hedge fund
managers in the USA. In Turkey, the first legal regulation on hedge funds was introduced by
the SPK at the end of 2006 and the first hedge fund was established in 2008. As of April 2022,
there are a total of 39 companies, consisting of banks, insurance companies and asset
management companies that issue hedge funds as of the umbrella fund affiliated with in Turkey.
Hedge funds are still a new concept for Turkey, although the awareness of hedge funds has
been increasing day by day since they started to be traded in financial markets in 2008. Turkey
has not yet reached sufficient infrastructure and accumulation for hedge funds and is far behind
developed countries. Against the fluctuations to be created by these speculatively acting funds,
Turkey should make investments that will strengthen its financial structure and maintain
sufficient domestic and foreign currency reserves against the negative effects of these funds.
The increase in the recognition of hedge funds, which have the potential to contribute positively
to the country's economy, and the growth of the number of assets managed by expanding the
customer base will have positive results in the markets of developing countries such as Turkey.
Keywords: Hedge Funds, Free Invesment Funds, Financial Markets
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AZƏRBAYCANIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA RESPUBLİKA TABELİ
ŞƏHƏRLƏRİN ROLUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
ASSESSMENT OF THE ROLE OF REPUBLİCAN CİTİES İN THE SOCİOECONOMİC DEVELOPMENT OF AZERBAİJAN.
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi Mətanət Abdalova
AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu
XÜLASƏ
Məqalədə respublika tabeli şəhərlərin mahiyyəti və əhəmiyyəti açıqlanır, əsas sosial-iqtisadi
göstəricilərin təhlili əsasında onların Azərbaycan iqtisadiyyatında tutduğu mövqeləri müəyyən
edilir, məşğul əhalinin ümumi məhsul istehsalına səmərəli cəlb edilməsi əsasında hər bir
şəhərdə ictimai əmək məhsuldarlığı qiymətləndirilir. Ölkə ərazisinin yalnız 9,5% və məşğul
əhalinin 43,3% respublia tabeli şəhərlərin payına düşməsinə baxmayaraq (Xankəndi şəhərinin
xüsusi çəkisi nəzərə alınmayıb), respublika üzrə ümumi məhsul buraxılışının 77,3%, və
xüsusilədə, sənaye məhsulunun 93% bu şəhərlərdə istehsal olunur.Müəllif statistik göstəricilər
əsasında Azərbaycanın respublika tabeli şəhərlərinə aid olan problemləri aşkara çıxardır:
məsələn, zəif sahəvi diversifikasiya, paytaxtla digər şəhərlər arasında olan dərin disproporsiya,
şəhərlərin özünümaliyyələşdirmə sisteminin qeyri-təkmilliyi və s. problemlərin səbəblərini
əsaslandırır.
Açar sözlər: disproporsiya, ictimai əmək məhsuldarlığı, sahəvi diversifikasiya.

ABSTRACT
The article explains the nature and importance of the republican cities, determines their
position in the Azerbaijani economy , evaluates public labor productivity in each city
on the basis of effective involvement of the employed population in gross domes tic
product. Despite the fact that only 9.5% of the country’s territory and 43.3% of the
employed population fall to the share of republican cities (excluding the share of
Khankendi), 77.3 % of the country’s gross domestic product, and in particular, 93% o f
industrial output are produced in these cities. On the basis of statistical indicators, the
author reveals the problems of the republican cities of Azerbaijan: for example, weak
sectoral diversification, deep disproportion between the capital and other cities,
imperfection of the system of self-financing of cities, etc. substantiates the causes of
problems.
Keywords: disproportion, social labor productivity, diversity, diversification
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SUBKUTAN VE VİSSERAL YAĞ DOKUSUNDAN KAYNAKLANAN KÖK
HÜCRELERİN OSTEOJENİK FARKLILAŞMA POTANSİYELİ
OSTEOGENIC DIFFERENTIATION POTENTIAL OF STEM CELLS DERIVED FROM
SUBCUTANEOUS AND VISCERAL ADIPOSE TISSUE
Dr. Ece İNCEBIYIK
Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice ERDOST
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Çalışmamızın amacı, subkutan ve visseral yağ dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücreleri
osteojenik farklılaşma potansiyeli yönünden karşılaştırmaktır.Bu çalışmada mezenkimal kök
hücre izolasyonu için Sprague Dawley sıçanlarından alınan visseral ve subkutan yağ dokusunu
kullandık. Kök hücreleri yağ dokusundan hücre kültürü yöntemiyle izole ettik. Visseral (VADSC'ler) ve subkutan (Sc-ADSC'ler) yağ dokusundan elde edilen hücreler için enzimatik
olmayan izolasyon tekniği kullanıldı.Farklılaşma potansiyelinin analizinde, iki farklı yağ
dokusundan elde edilen hücrelerin izolasyonu yapıldı. Bu hücreler pasaj 3 aşamasına getirildi.
Pasaj 3 hücrelerin kök hücre yüzey işaretleyicileri kullanılarak fenotipik karakterizasyonu
immunohistokiyasal yöntemle yapıldı. Kök hücre oldukları identifiye edildi. Karakterize edilen
kök hücre grupları osteojenik hücrelere farklılaştırıldı. İki farklı hücre grubu mikroskopi tekniği
ile analiz edildi.Mevcut çalışma sonuçları, Sc-ADSC'lerin V-ADSC'lerden daha yüksek bir
farklılaşma kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, subkutan yağ dokusu
kaynaklı mezenkimal kök hücreler, osteojenik farklılaşma için V-ADSC'lerden daha uygun kök
hücre kaynağı olarak saptanmıştır. Daha hızlı farklılaşma potansiyeline sahip olan ScADSC'lerden daha yoğun oranda osteojenik yönde farklılaşan hücre elde edildi.Bu çalışma, kök
hücrenin klinik transplantasyonu ve kemik dokusu tedavisi için,
in-vitro kök hücre
kültürüyle ilişkili zorlukların çözülmesine yönelik farklı bir yaklaşımı göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Visseral, Subkutan, Osteojenik Hücre Farklılaştırması.
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ABSTRACT
This study aimed to compare subcutaneous and visceral fat tissue-derived mesenchymal stem
cells in terms of osteogenic differentiation potential.In this study, we used visceral and subtotal
fat tissue from Sprague Dawley rats’ for mesenchymal stem cell isolation. We isolated the stem
cells from adipose tissue via the cell culture method. Stem cells were obtained from Visceral
(V-ADSCs) and subcutaneous (Sc-ADSCs) adipose tissue using the non-enzymatic isolation
technique.In the analysis of differentiation potential, cell isolation was performed by collecting
two different adipose tissues. These cells were harvested and subcultured to the passage 3
stages. The phenotypic characterization of these cells was performed using an
immunohistochemical method using stem cell surface markers. Thus, the passage 3 stages cells
were identified as stem cells. Characterized stem cell groups were differentiated into osteogenic
cells. Two different cell groups were analyzed by microscopy technique.The present study
results showed that Sc-ADSCs have a higher differentiation capacity than V-ADSCs. In
conclusion, subcutaneous adipose tissue-derived mesenchymal stem cells were identified as a
more suitable stem cell source for osteogenic differentiation than V-ADSCs. More intensely
osteogenic differentiated cells were obtained from Sc-ADSCs, which had a faster differentiation
potential.This study demonstrates a different approach to solving the challenges associated with
in vitro stem cell culture for clinical transplantation of stem cells and bone tissue therapy.
Keywords: Visceral, Subcutaneous, Osteogenic Cell Differentiation.
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IN VITRO ŞARTLARDA KURAKLIK STRESİNİN YONCA GENOTİPLERİNDE
KALLUS OLUŞUMU ÜZERİNE CaO NANAOPARTİKÜLLERİN ETKİSİNİN
BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF PRODUCED CAO, NANOPARTICLES ON
CALLUS FORMATION MAINTAINANCE OF ALFALFA (Medıcago sativa L.) UNDER
IN VITRO DROUGHT STRESS
Doç Dr. İsmail BEZİRGANOĞLU
Erzurum Teknik Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Büşra YAZICILAR
Erzurum Teknik Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Yen Ling CHANG
Dayeh University
ÖZET
CaO, birçok gelişimsel sürece ve çevresel zorluklara da katılmış olan bir makro besindir.
Fizyolojik bir yanıt oluşturmak için temel olarak kabul edilir. Bu çalışma kallus indüksiyonunu
değerlendirmek için iki farklı yonca genotipinin yaş ağırlığı ve kuru ağırlığı kullanılmıştır. İki
yonca (Erzurum ve Konya) genotipi 1 ppm (0.058 g and 0.077 g) ve 2 ppm CaO nanopartikül
(0.052 g and 0.07 g) ile 50 mM mannitol (0.0081 g and 0.098 g) ve 100 mM mannitol (0.084 g
and 0.053 g) materyal olarak kullanılmıştır. Yonca (Medicago sativa L.) yaprak eksplantları,
iki farklı kinetin (0.0125 g ve 1 mg) ve 2,4-D konsantrasyonu (1 mg/mL ve 2 mg/mL) içeren
ortamlarda kallus oluşumu için kullanılmıştır. Kallus oluşumu, özellikleri ve indüksiyon
yüzdesi 4 hafta sonra gözlemlendi. CaO NP'lerin ve mannitol stresinin uygulanması üzerine
genotiplerin kallus indüksiyonu sıklığı önemli ölçüde arttı. Kallus indüksiyon frekansının
genotipler arasında önemli farklılıklar vardır. Konya genotiplerinde maksimum kallus ağırlığı
göstermiştir (0.082 g). Bu sonuçlar, CaO'nun ve mannitol stresinde yonca genotiplerinde kallus
oluşumunu ve kallus oluşumunun sürdürülmesini önemli ölçüde desteklediğini göstermiştir.
Bundan sonraki çalışmalarımız, yonca kallusunun GO altında fizyolojik parametrelerini
belirlemek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yonca, Kuraklık stresi, CaO nanopartikülü
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ABSTRACT
CaO is a macronutrient that has also participated in many developmental processes and
environmental challenges. It is considered basic for generating a physiological response. The
present study was made to evaluate the callus induction, fresh weight and dried weight of two
different alfalfa (Medicago sativa L.) genotypes. Two alfalfa (Erzurum and Konya)
genotypes were used as the material in the presence of 1 ppm (0.058 g and 0.077 g) and 2 ppm
CaO nanoparticulate (NPs) (0.052 g and 0.07 g), 50 mM mannitol (0.0081 g and 0.098 g) and
100 mM mannitol (0.084 g and 0.053 g). Leaf explants of alfalfa (Medicago sativa L.) were
used for callus induction on media including two different kinetin and 2.4 D concentrations
(0.0125 g kinetin/ 2mg/mL 2.4 D and 1 mg/mL kinetin/ 1 mg/mL 2.4 D) callus
differentiations. The total number of callus formation, callus properties, and induction
percentage in a plate was observed after 4 weeks. The frequency of callus induction
differentiation of genotypes promoted significantly upon CaO NPs and in mannitol stress
application. There were significant differences between genotypes (Erzurum and Konya) in
terms of frequency of callus induction. The maximum callus weight in Konya genotypes (0.082
g) was observed.These results indicated that CaO NPs and in mannitol stress significantly
promoted callus induction and callus formation maintenance in alfalfa genotypes. Our future
studies will be to determine the physiological parameters of alfalfa callus in response to GO
under in mannitol stress.
Keywords: Alfalfa, Drought stress, CaO NPs
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NİN ENDEMİK BİR TÜRÜ OLAN KARAYEMİŞ
MEYVESİNİN (LAUROCERASUS OFFİCİNALİS ROEM) BAZI KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ
SOME CHEMİCAL PROPERTİES OF CHERRY LAUREL FRUİT (LAUROCERASUS
OFFİCİNALİS ROEM), AN ENDEMİC SPECİES OF THE EASTERN BLACK SEA
REGİON
Dr.Öğr.Üyesi Meltem ARIKAN MALKOÇ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖZET
Laurocerasus officinalis Roem. (eşanlamlısı: Prunus laurocerasus L.) Rosaceae familyasının bir
üyesidir ve Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde “kara kiraz defnesi” olarak bilinir ve “karayemiş
veya taflan” olarak adlandırılır. Bu yaprak dökmeyen ağaçlar daha çok yörede peyzaj
düzenlemelerinde kullanılmaktadır. Meyve ve tohumları böbrek taşı, mide ülseri, sindirim
sistemi sorunları, bronşit, egzama, hemoroid, idrar söktürücü ve şeker düşürücü olarak halk
arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'nin Trabzon ili Arsin ilçesinde
2021 yılı Temmuz ayı sonunda yerel piyasadan satın alınan karayemiş meyvesinin fenolik
özellikleri ve antioksidan kapasitesi belirlendi.Çekirdekleri ayıklanmış 500 g taze meyve
blenderda homojenize hale getirildikten sonra üzerine 500 mL %95 etanol eklendi ve 12 saat
karıştırıldı. Süpernatan süzüldükten sonra etanol buharlaştırıldı. Toplam polifenol içeriği 350
mg gallik asit/100 gr taze meyve, toplam flavanoid içeriği ise 8.95 mg kuersetin/100 gr taze
meyve olarak belirlendi. Numunenin DPPH radikal süpürme aktivitesi 1.56 mg/mL bulundu.
Fenolik bileşen analizleri HPLC-DAD ile yapıldı ve başlıca fenolik bileşenler sırasıyla vanilik
asit (315 µg/g), epikateşin (32 µg/g), siringik asit (28 µg/g), gallik asit (11 µg/g), protokateşik
asit (8,2 µg/g), kafeik asit (4,30 µg/g), rutin (5,85 µg/g) ve luteolin (4,30 µg/g) olarak tespit
edildi. Sonuç olarak, karayemiş meyvesi yüksek antioksidan potansiyele sahiptir ve insan
sağlığına faydalarının değerlendirilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Laurocerasus officinalis Roem, karayemiş, antioksidan, fenolik bileşikler
ABSTRACT
Laurocerasus officinalis Roem. (synonym: Prunus laurocerasus L.) is a member of the Rosaceae
family and is known as “ cherry laurel” in the Black Sea Region of Turkey and is called
“karayemiş or taflan”. These evergreen trees are mostly used in landscaping in the region. Its
fruits and seeds are widely used among the folk as kidney stones, stomach ulcers, digestive
system problems, bronchitis, eczema, hemorrhoids, diuretic and anti-diabetic. In this study,
phenolic properties and antioxidant capacity of black nut fruit purchased from the local market
at the end of July 2021 in Arsin district of Trabzon province of Turkey were determined.After
500 g of seeded fresh fruit was homogenized in a blender, 500 mL of 95% ethanol was added
and mixed for 12 hours. After filtering the supernatant, the ethanol was evaporated. Total
polyphenol content was determined as 350 mg gallic acid/100 g fresh fruit, and total flavonoid
content was determined as 8.95 mg quercetin/100 g fresh fruit. The DPPH radical scavenging
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activity of the sample was 1.56 mg/mL. Phenolic component analyzes were performed by
HPLC-DAD and the main phenolic components were vanillic acid (315 µg/g), epicatechin (32
µg/g), syringic acid (28 µg/g), gallic acid (11 µg/g), protocatechin acid ( 8.2 µg/g), caffeic acid
(4.30 µg/g), rutin (5.85 µg/g) and luteolin (4.30 µg/g). In conclusion, black berry has high
antioxidant potential and further studies are needed to evaluate its benefits to human health.
Keywords: Laurocerasus officinalis Roem, cherry laurel, antioxidant, phenolic compounds
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ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI KİNOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.)
ÇEŞİTLERİNİN AGROMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE OT VERİMLERİ
ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
SOME AGROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FORAGE YIELDS OF
SOME QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) CULTIVARS UNDER
CUKUROVA CONDITIONS
Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma, Çukurova sulu koşullarında kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) türüne ait 11
adet çeşidin (Chery Vanilla, French Vanilla, Mint Vanilla, Moqu Arrochilla, Ordo de Valle,
Pop-Çin, Q52, Rainbow, Read Head, Sandoval Mix, Titicaca) bazı agfromorfolojik özellikleri
ve ot verimlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma ile ilgili tarla denemesi,
2019 yılı yetiştirme mevsiminde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Araştırma ve Uygulama Arazisinde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Araştırmada kinoa çeşitlerinin bitki boyu, yaprak oranı, yeşil ot verimi ve kuru
ot verimi gibi özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Rainbow çeşidinin, French
Vanilla, Mint Vanilla, Q52 ve Pop-Çin çeşitleri dışındaki çeşitlerden daha yüksek bitki boyu
gösterdiği saptanmıştır. Moqu Arrochilla çeşidi, Rainbow çeşidi ve Ordo de Valle çeşidi hariç
test edilen diğer çeşitlerden önemli derecede daha yüksek yaprak oranı vermiştir. French
Vanilla çeşidinin, diğer çeşitlere göre önemli derecede daha yüksek kuru ot verimi değeri
gösterdiği, ancak Mint Vanilla ve Ordo de Valle çeşitleri dışındaki çeşitlere göre önemli
derecede daha yüksek yeşil ot verimi verdiği tespit edilmiştir. Bitki boyu ile yeşil ot verimi
(r=0.6866**), bitki boyu ile kuru ot verimi (r=0.5922**) ve yeşil ot verimi ile kuru ot verimi
(0.8319**) arasında çok önemli olumlu ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına
dayanılarak, ot verimi bakımından yüksek değerlere sahip French Vanilla çeşidinin ümitvar
olduğu ve Çukurova koşullarında başarılı bir şekilde yetiştirilebilmesi için yetiştirme
tekniklerinin saptanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kinoa, çeşit, agromorfoloji, yeşil ot verimi, kuru ot verimi
ABSTRACT
This research was carried out to determine some agromorpholojik characteristics and forage
yields of 11 cultivars of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under irrigated conditions of
Cukurova. The field experiment related to the research was established in the growing season
of 2019 according to a randomized block design with 3 replications in the research and
application field of Field Crops Department of Agricultural Faculty, Cukurova University,
Adana. In the study, plant height, leaf ratio, green herbage yields and hay yields of quinoa
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cultivars were investigated. As a result of the research, Rainbow cultivar showed higher plant
height than other cultivars with the exception of French Vanilla, Mint Vanilla, Q52 and PopChinese cultivars. The Moqu Arrochilla cultivar gave a significantly higher leaf ratio than the
other cultivars tested except the Rainbow cultivar and the Ordo de Valle cultivar. It was
determined that the French Vanilla cultivar showed significantly higher hay yield than the other
cultivars, but gave significantly higher green herbage yield than other cultivars with the
exception of Mint Vanilla and Ordo de Valle cultivars. It turned out that there was a very
important positive relationship between plant height and fresh herbage yield (r=0.6866**),
plant height and hay yield (r=0.5922**) and fresh herbage yield and hay yield (0.8319**).
Based on the results of the research, it was concluded that the French Vanilla cultivars, which
has high values in terms of forage yield, is hopeful and that growing techniques for it should be
determined in order to be able to grow successfully in Cukurova conditions.
Keywords: Quinoa, cultivar, agromorphology, green herbage yield, hay yield
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AKDENİZ İKLİMİ KOŞULLARINDA BAZI KİNOA (CHENOPODIUM QUINOA
WILLD.) ÇEŞİTLERİNİN AGRO-MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE TOHUM
VERİMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
SOME AGRO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SEED YIELDS OF SOME
QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) CULTIVARS UNDER
MEDITERRANEAN CLIMATE CONDITIONS
Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma, Akdeniz iklimi sulu koşullarında 11 adet kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
çeşidinin (Chery Vanilla, French Vanilla, Mint Vanilla, Moqu Arrochilla, Ordo de Valle, PopÇin, Q52, Rainbow, Read Head, Sandoval Mix, Titicaca) bazı agromorfolojik özellikleri ve
tohum verimlerinin belirlenmesi amacıyla 2019 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Deneme,
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Araştırma ve Uygulama Arazisinde
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada, hasat
işlemi bitkilerde tohumların tam olum döneminde yapılmış ve bitki boyu, ana salkım uzunluğu,
ana salkımdaki dal sayısı, tohum verimi ve bin tane ağırlığı incelenmiştir. Araştırmadan elde
edilen sonuçlara göre, Read Head çeşidinde, Rainbow ve Pop-Çin çeşidi hariç, diğer çeşitlere
göre önemli derecede daha yüksek bitki boyu değeri elde edilmiştir. Titicaca, Ordo de Valle ve
Q52 çeşitlerinde, diğer çeşitlere göre önemli derecede daha yüksek ana salkım uzunluğu tespit
edilmiştir. Titicaca çeşidi, diğer çeşitlerden önemli derecede daha yüksek ana salkımda dal
sayısı göstermiştir. Rainbow, Ordo de Valle, Mint Vanilla, Sandavol Mix, Titicaca, Chery
Vanilla ve French Vanilla çeşitleri diğer çeşitlerden önemli derecede daha yüksek tohum verimi
vermiştir. Read Head çeşidinde, Titicaca çeşidi hariç diğer çeşitlerden önemli derecede daha
yüksek bin dane ağırlığı saptanmıştır. Ana salkımdaki dal sayısı ile tohum verimi (0.3462*) ve
ana salkım uzunluğu ile bin dane ağırlığı (0.3693*) arasında önemli derecede olumlu ilişki
olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, tüm çeşitlerin Çukurova
koşullarında tohum üretimi amacıyla başarıyla yetiştirilebileceği ve özellikle Rainbow, Ordo
de Valle, Mint Vanilla, Sandoval Mix, Titicaca, Chery Vanilla, French Vanilla çeşitlerinin
tohum verimi bakımından ümitvar olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kinoa, genotip, agromorfolojik özellik, tohum verimi
ABSTRACT
This research was carried out in the 2019 growing season in order to determine some agromorphological characteristics and seed yields of 11 quinoa cultivars under Mediterranean
climate conditions. The experiment was established according to a randomized block design
with 3 replications in the research and application field of Field Crops Department of
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Agricultural Faculty, Cukurova University, Adana. In the study, harvest was done at full
maturity of seeds, and plant height, main inflorescence length, number of branches in the main
inflorescence, seed yield and 1000-seed weight were studied. According to the results obtained
from the study, a significantly higher plant height value was obtained in the Read Head cultivar
compared to the other cultivars, except Rainbow and Pop-Chinese cultivars. Significantly
higher main inflorescence length was detected in Titicaca, Ordo de Valle and Q52 genotypes
compared to other cultivars. The Titicaca cultivar showed a significantly higher number of
branches in the main inflorescence than the other cultivars. Rainbow, Ordo de Valle, Mint
Vanilla, Sandavol Mix, Titicaca, Chery Vanilla and French Vanilla cultivars gave significantly
higher seed yield than other cultivars. A significantly higher 1000-grain weight was determined
in the Read Head cultivar than in the other cultivars, except for the Titicaca cultivar. It was
found that there was a significant positive relationship between the number of branches in the
main inflorescence and seed yield (0.3462*), and main inflorescence length and 1000-grain
weight (0.3693*). According to the results obtained from the research, it was concluded that all
cultivars studied can be grown successfully for seed production under Mediterranean climate
conditions and especially Rainbow, Ordo de Valle, Mint Vanilla, Sandoval Mix, Titicaca,
Chery Vanilla, French Vanilla cultivars are promising in terms of seed yield.
Keywords: Quinoa, genotype, agro-morphological characteristics, seed yield
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FINDIK KABUKLARINDAN YERLİ BİR FUNGUS TÜRÜ İLE KATI ORTAM
FERMENTASYONU KULLANILARAK SELÜLAZ ENZİMİ ÜRETİMİ
PRODUCTION OF CELLULASE ENZYME FROM HAZELNUT SHELLS USING SOLID
STATE FERMENTATION WITH A LOCAL FUNGUS SPECIES
Doç. Dr. Saffettin Ferda MUTLU
Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Buse SOLAKLAR
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Nüfusun artışına paralel olarak enerji tüketiminin de hızla artması, fosil kökenli enerji
kaynaklarının tükenmekte olması ve fosil kökenli yakıtların kullanımından kaynaklanan
olumsuz çevresel etkiler insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bunun
sonucunda, özellikle petrole bağımlı enerji kaynaklarının yerini alabilecek seçenek enerji
kaynaklarının geliştirilmesinde lignoselülozik biyokütleler önemli bir yer tutmaktadır.
Lignoselülozik biyokütlelerin yenilenebilir yakıt üretiminde hammadde olarak kullanımı,
büyük ölçekte ve bölgesel elde edilebilirlik, düşük maliyet ve atık problemlerinin çözülmesi
gibi üstünlükler içermektedir. Fındık kabukları önemli bir lignoselülozik tarımsal artıktır ve
yüksek değerlerde kimyasal madde üretiminde ve enerji üretiminde kullanılabilirler. Tarımsal
artıklar, katı ortam fermantasyonu ile enzim üretimi için en iyi substratlardan biri olarak kabul
edilmektedir. Selülazlar, lignoselülozik biyokütleden biyoetanol üretimi için yaygın kullanılan
endüstriyel olarak önemli enzimlerdir. Bu çalışmada fındık kabuğunun lignoselülozik içeriği
tayini yapılmıştır ve %29,4 selüloz, %31,2 pentozan ve %33,3 lignin sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çalışma kapsamında fındık kabuğundan, tarafımızdan izole edilen yerli bir fungus türü
kullanılarak katı ortam fermantasyonu ile selülaz enzimi üretimi yapılması hedeflenmiştir. Katı
ortam fermantasyonu için nem, zaman ve amonyum dihidrojen fosfat derişimi parametrelerinin
filtre kağıdı, karboksimetilselülaz, ksilenaz ve C1 aktivitesine etkileri incelenmiş ve selülaz
üretiminde en uygun koşulların belirlenmesi için Box-Wilson deneysel tasarım yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak, belirlenen en uygun koşullar olan %60 nem, 120 saat
ve 2 mg/ml amonyum dihidrojen fosfat derişimi ile en yüksek filtre kağıdı aktivitesi 0,2172
U/ml ve en yüksek C1 aktivitesi 0,0068 U/ml, %50 nem, 72 saat ve 1,5 mg/ml amonyum
dihidrojen fosfat derişimi parametrelerinde en yüksek karboksimetilselülaz aktivitesi 3,4544
U/ml, ve %76,8 nem, 120 saat ve 2 mg/ml amonyum dihidrojen fosfat derişimi parametrelerinde
en yüksek ksilenaz aktivitesi 5,2113 U/ml olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fındık kabuğu, Fungus, Katı Ortam Fermentasyonu, Selülaz
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ABSTRACT
The rapid increase in energy consumption in parallel with the increase in population, the
depletion of fossil-based energy sources and the negative environmental effects caused by the
use of fossil-based fuels have led people to renewable energy sources. As a result,
lignocellulosic biomass has an important place in the development of alternative energy sources
that can replace petroleum-dependent energy sources. The use of lignocellulosic biomass as a
raw material in renewable fuel production has advantages such as large-scale and regional
availability, low cost and solving waste problems. Hazelnut shells are an important
lignocellulosic agricultural residue and can be used in high-value chemical production and
energy production. Agricultural residues are recognized as one of the best substrates for enzyme
production by solid state fermentation. Cellulases are industrially important enzymes widely
used for the production of bioethanol from lignocellulosic biomass. In this study, the
lignocellulosic content of hazelnut shell was determined and the results were 29.4% cellulose,
31.2% pentosan and 33.3% lignin. Within the scope of the study, it was aimed to produce
cellulase enzyme by solid state fermentation with a native fungus species isolated by us using
hazelnut shell. The effects of humidity, time and ammonium dihydrogen phosphate
concentration parameters on filter paper, carboxymethylcellulase, xylenase and C1 activities
were investigated for solid media fermentation and Box-Wilson experimental design method
was used to determine the optimum conditions for cellulase production. Using this method, the
optimum conditions determined, 60% humidity, 120 hours and 2 mg/ml ammonium dihydrogen
phosphate concentration, the highest filter paper activity 0.2172 U/ml and the highest C1
activity 0.0068 U/ml, at 50% humidity, 72 hours and 1.5 mg/ml ammonium dihydrogen
phosphate concentration parameters the highest carboxymethylcellulase activity was 3,4544
U/ml, and at 76.8% humidity, 120 hours and 2 mg/ml ammonium dihydrogen phosphate
concentration, the highest xylenase activity was 5.2113 U/ml was found as.
Keywords: Hazelnut shell, Fungus, Solid State Fermentation, Cellulase
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FINDIKTA ÇEŞİT DEĞİŞTİRME ÜZERİNE FARKLI AŞI ZAMAN VE
YÖNTEMLERİNİN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF DIFFERENT GRAFTING TIMES AND METHODS ON VARIETY
CHANGE IN HAZELNUT
Prof. Dr. Ümit SERDAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Gökhan AYAR
Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
ÖZET
Fındıkta bahçe yenileme hem yaşlı bahçelerin rehabilitasyonu hem de çeşit değiştirmek
amacıyla yapılmaktadır. Oysa çeşit değiştirme çoğu meyve türünde aşıyla
gerçekleştirilmektedir. Zira aşıyla çeşit değiştirmede bahçe çok daha kısa sürede meyveye
yatmaktadır. Ancak bu amaçla uygun aşı zaman ve yönteminin tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma farklı aşı zaman ve yöntemlerinin fındıkta çeşit değiştirme üzerine etkilerinin
belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 2021 yılında Samsun’un Salıpazarı ilçesinde
yaklaşık 30 yaşında olan bir üretici bahçesinde yürütülmüştür. Çalışmada ‘Palaz’ çeşidi anaç,
‘Çakıldak’ ve ‘Yomra’ çeşitleri ise kalem olarak kullanılmıştır. Kalemler aynı yıl Şubat ayında
Samsun’un Terme ilçesinde bir üretici bahçesinde dip sürgünlerinden alınarak soğuk hava
deposunda +20C’de muhafazaya alınmıştır. Aşılama işlemi anaçlarda ortalama 70-90 cm
yükseklikte uygulanmıştır. Araştırmada 3 ayrı dönemde (5-8 Nisan, 20-23 Nisan, 5-8 Mayıs),
3 farklı aşı yöntemi (yarma, dilcikli, yongalı göz) ile aşılamalar yapılmıştır. Aşı yöntem ve
zamanlarının aşı başarısı ve bitki gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla aşı tutma oranı,
aşı sürme oranı, yaşama oranı, aşı sürgünü uzunluğu, aşı sürgünü çapı, bitki uzunluğu ve bitki
çapı ölçümleri yapılmıştır. Araştırmada aşı tutma, sürme ve yaşama oranı bakımından aşı
zamanları arasında istatistiksel farklılık bulunmamıştır. En yüksek aşı başarısı dilcikli ve yarma
aşı yöntemlerinde elde edilmiştir. Aşı sürgünü gelişimi Yomra çeşidinde Çakıldak çeşidine göre
daha kuvvetli olmuştur.
Anahtar Kelimeler: fındık, aşılama, ‘Yomra’, çeşit değiştirme, ‘Çakıldak’, dilcikli aşı, yarma
aşı, yongalı göz aşısı
ABSTRACT
Orchard renewal in hazelnut is carried out both for the rehabilitation of old orchards and for
changing varieties. However, variety changing is carried out by grafting in most fruit species.
However, orchards start to yield in a much shorter time in the grafting than orchard renewal.
For this purpose, the appropriate grafting time and method should be determined. This study
was carried out to determine the effects of different grafting times and methods on cultivar
change in hazelnut. The study was carried out in a 30-year-old hazelnut orchard in the Salipazarı
district of Samsun in 2021. In the study, 'Palaz' cultivar was used as rootstock; 'Çakıldak' and
'Yomra' cultivars were used as scion. The scion woods were taken from the suckers in a hazelnut
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orchard in Samsun's Terme district in February of the same year and kept in a cold storage at
+2°C. The grafting process was applied to the rootstocks at an average height of 70-90 cm.
Three grafting periods (5-8 April, 20-23 April, 5-8 May) and three methods (whip, cleft, chip
budding) in per period were used in the study. In order to determine the effects of grafting
methods and times on graft success and plant growth, graft taking ratio, graft sprouting ratio,
survival ratio, scion shoot length, scion shoot diameter, plant length and plant diameter
measurements were made. In the study, there was no statistical difference between grafting
times in terms of ratios of grafting take, sprouting and survival. The highest graft success was
achieved in the whip and cleft grafting methods. Scion shoot development was stronger in
'Yomra' variety than 'Çakıldak'.
Keywords: hazelnut, grafting, 'Yomra', cultivar change, 'Çakıldak', whip graft, cleft graft, chip
bud graft
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BAZI KESTANE ÇEŞİT VE GENOTİPLERİNİN “BOUCHE DE BETIZAC”
KESTANE ÇEŞİDİ İLE AŞI UYUŞABİLİRLİKLERİ
GRAFT COMPATIBILITY OF SOME CHESTNUT VARIETIES AND GENOTYPES
WITH “BOUCHE DE BETIZAC” CHESTNUT CULTIVAR
Prof. Dr. Ümit SERDAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Musa KALKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Kestane yetiştiriciliğini tehdit eden en önemli biyotik faktörler kestane kanseri ve kök
çürüklüğü hastalıkları ile gal arısı ve dalkıran zararlılarıdır. Kestane çeşitlerinin tavsiye
edilebilmesi için verim ve kalitelerinin yanı sıra hastalık ve zararlılara dayanıklılıklarının da
yüksek olması gerekmektedir. Fransa’nın INRA Araştırma Enstitüsünde Castanea crenata x
Castanea sativa melezlemesi sonucunda elde edilen ‘Bouche de Betizac’ kestane çeşidi,
kestane kanserine toleranslı ve gal arısına dayanıklı olması nedeniyle dünyada en popüler
kestane çeşitlerinden birisidir. Bu çeşitten sertifikalı fidan üretimi yapılması amacıyla
Türkiye’de de çeşit tescili gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çeşitten seri fidan üretimi
yapılabilmesi için aşı uyuşabilirliği iyi olan anaç veya anaçların belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çalışma, bazı kestane çeşit ve genotiplerinin “Bouche de Betizac” çeşidi ile kısa dönem aşı
uyuşabilirliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada 7 kestane genotip/çeşidi
(A55, A56, A30, A41, A9, ‘Maraval’ ve ‘Ali Nihat’) anaç olarak kullanılmıştır. Bu
genotip/çeşitlerin bir yaşlı çöğür anaçları üzerine “Bouche de Betizac” çeşidinden alınan aşı
kalemleri ile Eylül-2018’de aşılamalar yapılmıştır. Çalışmada 2019 yılı sonunda Samsun ili
Atakum ilçesinde Kayagüney köyünde bulunan orman arazisine tesadüf blokları deneme
desenine göre 3 tekerrürlü olarak bahçe tesisi yapılmıştır. Anaç adaylarının “Bouche de
Betizac” çeşidi için aşı uyuşabilirliklerinin belirlenmesi amacıyla fidanlarda yaşama oranı (%),
fidan boyu (cm), fidan çapı (mm), afinite, taç hacimleri (m3) ve taç indeksleri belirlenmiştir.
Araştırmada farklı anaçlar üzerinde yaşama oranı %50,0-%93,3 fidan boyu 143,67 cm-235,25
cm, fidan çapı 24,06 mm-32,88 mm, afinite değeri 8,29-9,88, tac hacmi 0,43 m3- 1,45 m3 ve
taç indeksi 0,32-0,47 arasında değişmiştir. Araştırma sonucunda A56 ve A55 genotipleri ile
Maraval çeşidinin “Bouche de Betizac” çeşidi ile aşı uyuşabilirliğinin daha iyi olduğu
belirlenmiştir. Bu anaçların vejetatif çoğaltım yöntemleri ile üretilerek klonal olarak
çoğaltılması tavsiye edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: yaşama oranı, aşı uyuşabilirliği, kestane genotipleri
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ABSTRACT
The most important biotic factors threatening chestnut cultivation are chestnut blight and root
rot diseases, gall wasp and ambrosia beetle pests. In order to advice the chestnut cultivars, their
yield and nut quality, as well as their resistance to diseases and pests, are important. 'Bouche de
Betizac' chestnut cultivar, obtained as a result of crossing Castanea crenata x Castanea sativa at
INRA Research Institute of France, is one of the most popular chestnut cultivars in the world
due to its tolerance to chestnut blight and resistance to gall wasp. In order to produce certified
grafting plants from this cultivar, cultivar registration has also been carried out in Turkey.
However, in order to serial production from this cultivar, the rootstock or rootstocks with good
graft compatibility must be determined. This study was carried out to determine the short-term
graft compatibility of some chestnut cultivars and genotypes with the "Bouche de Betizac"
cultivar. Seven chestnut genotypes/varieties (A55, A56, A30, A41, A9, 'Maraval' and 'Ali
Nihat') were used as rootstocks in the study. Grafting was made with the scion woods of
"Bouche de Betizac" on one-year-old seedling rootstocks of these genotype/varieties in
September-2018. In the study, at the end of 2019, trial orchard was established in the village of
Kayagüney, in the Atakum district of Samsun, according to the randomized blocks trial design
with 3 replications. In order to determine the graft compatibility of rootstock candidates for
“Bouche de Betizac” cultivar, survival rate (%), plant height (cm), plant diameter (mm),
affinity, crown volumes (m3) and crown indices were determined. In the study, survival rate on
different rootstocks was 50.0%-93.3%, plant height was 143.7 cm-235.3 cm, plant diameter
was 24.06 mm-32.88 mm, affinity value was 8.29-9.88, crown volume varied between 0.431.45 m3 and the crown index ranged between 0.32-0.47. As a result of the research, it was
determined that the graft compatibility of the A56 and A55 genotypes and the Maraval cultivar
with the "Bouche de Betizac" cultivar were better. It has been recommended that these
rootstocks should be produced by vegetative propagation methods for clonal replication.
Keywords: survival rate, graft compatibility, chestnut genotypes
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MACROFUNGI OF GUBA DISTRICT OF AZERBAIJAN
PhD, Aytaj A. Alimammadova
Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences, Badamdar 40, Baku, AZ1004,
Azerbaijan
ABSTRACT
The study of the diversity of micro- and macrofungi in the Guba district began in the 50s of the
last century. [Aghayeva, 2016; Mehtiyeva, 1958; Sadiqov, 2007]. During this period, 49 species
of macrofungi were collected and identified, which are stored in the herbarium (BAK) of the
Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Azerbaijan (ANAS). More than 100
samples of macrofungi collected from forest ecosystem during the field trips to Guba district in
the period from May-November 2017-2021, as well as herbarium materials of the previous
years were involved in this research. Photos of all specimens were taken, macromorphological
features, characteristics of habitat were noted, identification of specimens were carried out by
using a microscope (Axio Imager Vert. A1 Carl Zeiss, Germany) based on morphological
features. In this proccess, macro- and microscopic features were analyzed on the basis of
existing literature and the latest taxonomic and nomenclature innovations were taken into
account [Arora, 1986; Sadigov, 2007]. As a result of study, 92 macrogfungi (91 species and
one infraspecific taxon) were identified belonging to 66 genera of 34 families (Agaricaceae,
Amanıtaceael, Bolbitiaceae, Cortinariaceae, Crepidotaceae, Entolomataceae, Hygrophoraceae,
Inocybaceae,
Lycoperdaceae,
Marasmiaceae,
Mycenaceae,
Omphalotaceae,
Phanerochaetaceae, Physalacriaceae, Pluteaceae, Psathyrellaceae, Schizophyllaceae,
Strophariaceae, Tricholomataceae, Boletaceae, Paxillaceae, Suillaceae, Hydnaceae,
Geastraceae, Hymenochaetaceae, Fomitopsidaceae, Laetiporaceae, Polyporaceae, Russulaceae,
Stereaceae, Helvellaceae, Morchellaceae, Pezizaceae, Hypoxylaceae), nine orders (Agaricales,
Boletales, Cantharellales, Geastrales, Hymenochaetales, Russulales, Pezizales, Polyporales,
Xylariales) of Ascomycota and Basidiomycota phyla. Also, 26 macrofungi (25 species and one
infraspecific taxon) represent a new record for the study territory.
Key words: diversity, family, herbarium, taxonomy
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PULLBACK 2-CROSSED MODULES OF BARE ALGEBRAS
Arş. Gör. Dr. Hatice GÜLSÜN AKAY
Eskişehir Osmangazi University
ABSTRACT
A bare algebra A is an associative algebra (not necessarily abelian) over a field with or without
identity, and without taking into account any other structure which may possibly exist in A.
Crossed modules of groups are introduced by Whitehead. The commutative case of crossed
modules is used by Lichtenbaum and Schlessinger. Crossed modules of associative algebras are
defined by Arvasi. A crossed modules A=(∂: A → B, >, <) of bare algebras are given by an
algebra map ∂: A → B, together with two bilinear maps, (𝑎, 𝑏) ∈ AxB ↦ 𝑎 < 𝑏 ∈ A and
(𝑏, 𝑎) ∈ BxA ↦ 𝑏 > 𝑎 ∈ A, satisfying following action conditions; (for each a,𝑎′ ∈A and
b,𝑏 ′ ∈B)
(b𝑏 ′ )>a=b>(𝑏 ′ >a) and a<(b𝑏 ′ )=(a<b)< 𝑏 ′ ,
b>(a𝑎′ )=(b>a) 𝑎′ and (a𝑎′ )<b=a(𝑎′ <b),
b>(a<𝑏 ′ )=(b>a)< 𝑏 ′ ,
(a<b)( 𝑏 ′ >𝑎′ )=a((b𝑏 ′ )> 𝑎′ )=(a<(b𝑏 ′ )) 𝑎′
and Peiffer conditions; (for each a,𝑎′ ∈A and b∈B)
∂(b>a)=b∂(a) and ∂(a<b)= ∂(a)b,
∂(𝑎′ )>a=𝑎′ a and a<∂(𝑎′ )=a𝑎′ .
Let A is a commutative ring. A 2-crossed module of commutative algebras is a complex of R𝜕2

𝜕1

modules H → Q → R, where R is a commutative A-algebra, Q is a commutative A-algebra (not
necessarily with a unit) satisfying certain conditions together with the actions of R on H and Q
and an R-linear mapping {−, −} : Q × Q → H which is often called the Peiffer lifting such that
the action of R on itself is by multiplication, ∂2 and ∂1 are R-equivariant.Pullback crossed
modules of commutative algebras are introduced by Porter. Explicitly, let 𝜙: 𝐵 → 𝑅 be a fixed
k-algebra homomorfizm ∂: P → R be a crossed module of commutative algebras, then A be the
pullback in the category of commutative algebras such that ϕ ∂′ = ∂β, where 𝛽: 𝐴 → 𝑅 is a
crossed module morphism. Pullback 2-crossed modules of commutative algebras is given by
Arslan, Arvasi and Onarlı. In this work, I define pullback 2-crossed modules of bare algebras.
Keywords: Pullback, crossed module, bare algebra.
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SOME BOUNDEDNESS PROPERTIES OF WAVELET TRANSFORM
Doç. Dr. Ayşe SANDIKÇI
Ondokuz Mayıs University
ABSTRACT
The wavelet transform is similar to the Fourier transform (or much more to the windowed
Fourier transform) with a completely different merit function. The main difference is this:
Fourier transform decomposes the signal into sines and cosines, i.e. the functions localized in
Fourier space; in the contrary, the wavelet transform uses functions that are localized in both
the real and Fourier space. Generally, the wavelet transform can be expressed by the following
equation: Given functions f and  , the wavelet transform of f is defined by
W f  a, b   f , a ,b   f  t  a,b  t  dt ,

 a, b   IR  IR ,

where the  is the complex conjugate symbol. This expression is defined, for example, if
f ,  L2 ( IR) , f  L1 ( IR) and   L ( IR) , where Lp ( IR) , 1  p   , are the ordinary
Lebesgue spaces, or these functions can be chosen arbitrarily provided that it obeys certain
rules. The Wavelet transform is in fact an infinite set of various transforms, depending on the
merit function used for its computation. This is the main reason, why we can hear the term
“wavelet transform” in very different situations and applications. The continuous wavelet
transform in contrary returns an array one dimension larger than the input data. For a 1D data
we obtain an image of the time-frequency plane. We can easily see the signal frequencies
evolution during the duration of the signal and compare the spectrum with other signals spectra.
As here is used the non-orthogonal set of wavelets, data are highly correlated, so big redundancy
is seen here. This helps to see the results in a more humane form.In this work, we study the
boundedness of the wavelet transform on Lebesgue spaces and Lorentz spaces.
Keywords: Wavelet transform, Lebesgue space, Lorentz space.
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STFT CHARACTERIZATION OF MORREY SPACES
Doç. Dr. Ayşe SANDIKÇI
Ondokuz Mayıs University
ABSTRACT
Fourier analysis is the oldest of the various techniques available for signal analysis and
synthesis. In the Fourier transform, the ''basis functions'' are completely concentrated in
frequency (Dirac impulses) and totally distributed in time. This is another way to explain that
taking the Fourier transform gives the maximum amount of information about the distribution
of the frequencies but completely loses information relative to time. But, in the short - time
Fourier transform (STFT), time - frequency information remains coupled, although there is
always a compromise: The uncertainty principle limits the simultaneous localization in time
and frequency. In spite of this, which is a fact of life for any time frequency analysis, short
time Fourier transform has advantages over Fourier analysis for certain applications. A signal
f of finite duration provides one of the best illustrations of the difference between the two
methods. The reconstruction of f using the inverse Fourier transform necessitates knowing the
values of fˆ  w  with considerable precision over a very large of values, for althoug fˆ  w 
tends to zero, it can do so frustratingly slowly. The effects of all the sinusoids must come
together to give zero outside the support of f . The situation is quite different for short time
Fourier analysis.Morrey spaces are widely used in applications to regularity properties of
solutions to PDE including the study of Navier - Stokes equations. Although such spaces allow
to describe local properties of functions better than Lebesgue spaces, they have some unpleasant
issues. It is well known that Morrey spaces are non-separableand that the usual classes of nice
functions are not dense in such spaces.In this work, we study the boundedness of the short time
Fourier transform on Morrey spaces.
Keywords: short time Fourier transform, boundedness, Morrey space.

230

7. ULUSLARARASI
19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
19-20 Mayıs 2022, Samsun

MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE AKCİĞER KANSERİNİN TAHMİN EDİLMESİ
PREDICTION OF LUNG CANCER BY MACHINE LEARNING
Doktora Öğrencisi Ödül SANAROĞLU BUYRUK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Öğrenilen bilgiler ve edinilen tecrübeler kümülatif olarak, çeşitli yollarla nesilden nesile
aktarılır. Oldukça büyük boyutlara erişen bu bilgilerin eksiksiz ve yanlışsız olarak
depolanabilmesi için makinelerin kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Günümüzde bu büyük
datayı işlemek ve kullanmak makinelerin yardımıyla mümkün olmaktadır. Makine öğrenmesi,
uygun algoritmaların kullanımıyla verinin makineye, tıpkı bir insan gibi öğretilmesi ile istenilen
çıkarıma ulaşma yollarından biridir. Makine öğrenmesi ile nitel ya da nicel verinin uygun
yöntem ile işlenerek analiz edilmesi, modellenmesi, sınıflandırılması, tahminlenmesi ya da
kümelenmesi mümkündür. 1950’de Alan Turing ile ilk adımı atılan makine öğrenmesi,
günümüzde mühendislik, pazarlama, otomotiv, eğlence ve tıp gibi değişik uygulama
alanlarında yerini almıştır.Makine öğrenmesi özellikle tıp alanında önemli bir yere sahiptir.
Mortalitesi yüksek olduğu için bilhassa kanser hastalığında tanıyı erken koymak, mortalite
riskini belirlemek ve ona göre ivedi kararlar almak çok önemlidir. Çalışmada makine öğrenmesi
yöntemlerinden Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makinesi, Naive Bayes Yöntemi ve Karar
Ağacı Yöntemi ile akciğer kanseri verisi kullanılarak, akciğer kanseri için çeşitli risk
faktörlerinin aldıkları değerlere göre kanser tahmini (kanser – kanser değil) yapılmıştır ve
yöntemlerin doğruluk performansları karşılaştırılmıştır. Modellerin performans karşılaştırması
için Doğruluk Oranları ve F1 Skorları kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda
doğruluk oranları ve F1 Skorları en yüksek olan model Lojistik Regresyon Modeli olmuştur.
Naive Bayes ve Destek Vektör Makineleri modelleri yaklaşık olarak aynı doğruluk oranları ve
F1 Skorlarına sahiptir. En düşük doğruluk oranına sahip olan model ise Karar Ağacı modeli
olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makinesi
ABSTRACT
The knowledge and experiences learned are cumulatively transferred from generation to
generation in various ways. It has become inevitable to use machines to store this information,
which now covers quite large dimensions, completely and without errors. Today, the processing
and use of these great details are possible with the help of machines. Machine learning is one
of the ways to achieve the desired conclusion by teaching the data to the machine, just like a
human, using appropriate algorithms. Machine learning, the first step of which was taken in
1950 with Alan Turing, has now established itself in various application areas such as
engineering, marketing, automotive, entertainment and medicine.
Machine learning occupies an important place especially in the field of medicine. Since the
mortality rate is high, it is especially important to diagnose cancer at an early stage to determine
the mortality risk and to make urgent decisions. In the study, using the lung cancer data with
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the Logistic Regression, the Support Vector Machine, the Naive Bayes Method and the
Decision Tree Method, which are machine learning methods, a cancer prediction was made
based on the values of various risk factors for lung cancer and made the accuracy performances
of the methods were compared. Accuracy ratios and F1 scores were used to compare the
performance of the models. As a result of the comparisons, the model with the highest accuracy
rates and F1 results was the Logistic Regression model. Naive Bayes and Support Vector
Machines models have approximately the same accuracy rates and F1 results. The model with
the lowest accuracy rate was determined to be the Decision Tree Model.
Keywords: Machine Learning, Logistic Regression, Support Vector Machine
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YAPAY ZEKA’NIN SİBER DÜNYADAKİ YERİ
THE PLACE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CYBER WORLD
Doç. Dr. Arzu AL
Marmara Üniversitesi
Buğçe SOYSAL
İstanbul Üniversitesi
ÖZET
“Herhangi bir bilgisayarın, bilgisayar kontrollü robotun ya da makinenin genellikle akıllı
varlıklarla ilişkili görevleri (öğrenme, akıl yürütme, ilişik kurma) yerine getirme becerisi”
olarak tanımlanabilen yapay zeka kavramı teknolojik gelişmelerin ışığında, geliştirilen çeşitli
veri hacimleri ve algoritmalarla günümüzde daha önemli bir hal almıştır. Devletlerin ulusal
strateji dokümanlarında “tüm dünyaya ve uzaya yayılmış durumda bulunan bilişim
sistemlerinden ve bunları birbirine bağlayan ağlardan veya bağımsız bilgi sistemlerinden oluşan
sayısal ortam” olarak ifade edilen sanal gerçeklik ya da siber dünya da teknolojik gelişmelerin,
önemini arttırdığı bir başka alandır. Bu gelişmelerin akıl almaz boyutlara ulaştığı küreselleşen
uluslararası sistemde, özellikle yükselen güçlerin ortaya çıkışıyla başlayan çok kutuplu bir
dünya düzeni devletlerin güvenlikleri için tehditler oluşturmaktadır. Yapay zeka teknolojileri
uluslararası ilişkilerde genellikle devletlerin ulusal güvenliklerini korumak ve askeri güçlerini
geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yapay zeka tabanlı teknolojilerin, siber savunma
amacıyla aktif bir şekilde kullanılmakta olduğu da göz önüne alındığında, yapay zekanın siber
dünyada kullanım şekillerinin çok çeşitli olduğu ortadadır. Nitekim bunu, sistem güvenliğinin
kontrolünden güvenlik açığı taramasına; var olan ya da geliştirilen siber tehditlerin ve risklerin
keşfedilmesinden karşı tehdit avına; hedefe yönelik araştırma ve destekten yapılandırma
incelemesiyle saldırı yolu modellemesine kadar pek çok adımda görebilmekteyiz. Günümüzde
birçok devletin siber güvenliklerini kontrol altında tutmak ve geliştirmek için yapay zeka
destekli bir güvenlik platformuna duyduğu ihtiyaç yadsınmaz bir gerçektir. Bir yapay zeka
teknolojisinde yazılımın Malware (zararlı) ya da normal bir yazılım olduğunun tespit
edilebilmesi mümkündür. Bu çalışma günümüzde yapay zekanın sınır tanımaz yeteneklerini
hangi tip siber güvenlik çözümlerinde kullanmakta olduğunu analiz ederek önemli kullanım
alanlarına (Malware Analysis, Spam Filter, Botnet Detection, Secure User Authentication,
Cyber Security Ratings ve Hacking Incident Forecasting) odaklanacaktır. Siber saldırıları tespit
amaçlı yapay zeka kullanımının başarı seviyesi DarkTrace ve False Pozitive adında iki farklı
akademik çalışma karşılaştırılarak sorgulanacaktır. Yapay zekanın siber güvenlikle gün
geçtikçe daha da entegre olacağı açıkça görülmektedir. Ülkemizin “Dijital Türkiye” vizyonuyla
ortaya koyduğu Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde de görüldüğü üzere, günümüzde ve gelecekte
yapay zeka siber güvenlik ekiplerinin bilginin sınırlarını zorlayan, hayatı zenginleştiren, siber
güvenliği parçalarının toplamından daha büyük görünecek şekilde yönlendiren güçlü bir insan
ile makine ortaklıkları oluşturması bakımından bir zorunluluk haline getirecektir. Bu çalışmada
nitel araştırma yöntemi uygulanmış olup konuyla ilgili yazılı ve internet kaynakları kullanılarak
gazete, dergi, kitap, tez ve makaleler incelenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Malware, DarkTrace, False Pozitive, Dijital
Türkiye
ABSTRACT
The concept of artificial intelligence, which can be defined as “the ability of any computer,
computer-controlled robot or machine to perform tasks (learning, reasoning, relating) usually
associated with intelligent beings”, has become more important today with various data
volumes and algorithms developed in the light of technological developments. The virtual
reality or cyber world, which is expressed as "the digital environment consisting of information
systems spread all over the world and space, and networks or independent information systems
that connect them" in the national strategy documents of states, is another area where
technological developments increase their importance. In the globalizing international system,
where these developments have reached unbelievable dimensions, a multipolar world order that
started with the emergence of rising powers poses threats to the security of states. Artificial
intelligence technologies are generally used in international relations to protect the national
security of states, and to develop their military forces. Considering that artificial intelligencebased technologies are actively used for cyber defense, it is obvious that the ways of using
artificial intelligence in the cyber world are very diverse. As a matter of fact, we can see this in
many steps, from checking system security to vulnerability scanning; from discovery of existing
or emerging cyber threats and risks to counterthreat hunting; from targeted research and support
to configuration review and attack path modeling. Today, it is an undeniable fact that many
states need an artificial intelligence-supported security platform to keep their cyber security
under control and improve. In an artificial intelligence technology, it is possible to detect
whether the software is Malware (malicious software) or normal software. This study will
analyze which types of cyber security solutions are being used today with the unlimited
capabilities of artificial intelligence, and focus on their important areas (Malware Analysis,
Spam Filter, Botnet Detection, Secure User Authentication, Cyber Security Ratings, and
Hacking Incident Forecasting) of use. The success level of the use of artificial intelligence to
detect cyber attacks will be questioned by comparing two different academic studies named
DarkTrace and False Positive. It is clear that artificial intelligence will be more and more
integrated with cyber security day by day. As can be seen in the National Artificial Intelligence
Strategy that our country has put forward with the vision of "Digital Turkey", both today and
in the future, artificial intelligence will make it a must for cyber security teams to form strong
human-machine partnerships that push the boundaries of knowledge, enrich life, and
manipulate cyber security to appear greater than the sum of its parts. In this study, a qualitative
research method was applied, written and internet resources on the subject were used, and
newspapers, magazines, books, theses, and articles were examined.
Keywords: Artificial Intelligence, Cyber Security, Malware, DarkTrace, False Positive, Digital
Turkey
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OTOMOBİL FİYATLARININ TAHMİNLENMESİNDE ÇOKLU DOĞRUSAL
REGRESYON VE MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF MULTIPLE LINEAR REGRESSION AND MACHINE LEARNING
METHODS FOR ESTIMATING CAR PRICES
Doktora Öğrencisi Veysel Gökhan AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Elif BULUT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde ileriye yönelik yapacağımız her plan için bir tahminleme yapmaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu tahminlemeler için en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi de regresyon
analizidir. Regresyon analizinin literatürde oldukça fazla çeşidi yer almakla birlikte kullanılan
model veri setinin yapısı ve verinin türüne göre değişiklik göstermektedir. En yaygın kullanılan
model klasik istatistiki yöntemlerden birisi olan çoklu doğrusal regresyon analizi olmakla
birlikte günümüzde daha gelişmiş makine öğrenmesi yöntemlerini kullanan farklı regresyon
modelleri de yer almaktadır. Her ne kadar klasik istatistiki yöntemler geçmişte oldukça fazla
fayda sağlamış olsalar da günümüzde makine öğrenmesine dayalı yöntemlerin daha başarılı
sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada makine öğrenmesi
yöntemlerinin klasik istatistiki yöntemlere göre ne oranda daha başarılı olduğunu tespit etmek
ve makine öğrenmesi yöntemlerinden hangi modelin daha başarılı tahminlemeler yaptığını
tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada çoklu doğrusal regresyon analizi, tensorflow, destek
vektör regresyon analizi ve karar ağacı regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Veri seti
olarak otomobil fiyatları ve otomobillerin bazı özelliklerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır.
Veri seti 17967 gözlemden oluşmaktadır. Ancak veri seti ön işlemesinde verinin normal
dağılıma uygunluğu için aykırı değerler atılarak gözlem sayısı 11961’e indirgenerek analizler
bu gözlem sayısı üzerinden yapılmıştır. Yöntemlerin doğruluk oranlarının karşılaştırılması için
hata kareler ortalaması, ortalama mutlak hata ve R2 değerleri hesaplanarak incelenmiştir. Çoklu
doğrusal regresyon analizi için en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Destek vektör
regresyonu için ise farklı çekirdek yapıları denenmiş ve en yüksek doğruluk oranı 7. dereceden
polinom çekirdek yapısında tespit edilerek bu çekirdek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda en
yüksek R2’ye sahip model TensorFlow (0,8406) ve en düşük R2’ye sahip model çoklu doğrusal
regresyon modeli (0,6618) olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde en düşük hata kareler
ortalaması TensorFlow (0,0042) ve en yüksek hata kareler ortalaması çoklu doğrusal regresyon
modelinde (0,0090) tespit edilmiştir. Araştırmaya konu veri seti için makine öğrenmesi
yöntemlerinin tamamının çoklu doğrusal regresyon modelinden daha başarılı sonuçlar verdiği
görülmüştür. Makine öğrenmesi yöntemler içerisinde ise en başarılı modelin TensorFlow
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tensorflow, Destek Vektör Regresyonu, Karar Ağacı Regresyonu
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ABSTRACT
Today, there is a need to make an estimation for every plan we make for the future. One of the
most widely used methods for these estimations is regression analysis. Although there are many
types of regression analysis in the literature, the model used varies according to the structure of
the data set and the type of data. Although the most widely used model is multiple linear
regression analysis, which is one of the classical statistical methods, there are also different
regression models using more advanced machine learning methods today. Although classical
statistical methods have provided a lot of benefits in the past, it is known that methods based
on machine learning give more successful results today. In this direction, it is aimed to
determine how successful machine learning methods are compared to classical statistical
methods and to determine which model makes more successful predictions from machine
learning methods. Multiple linear regression analysis, tensorflow, support vector regression
analysis and decision tree regression analysis methods were used in the research. As a data set,
a data set consisting of automobile prices and some features of automobiles was used. The data
set consists of 17967 observations. However, in the preprocessing of the data set, the number
of observations was reduced to 11961 by discarding outliers for the conformity of the data to
the normal distribution, and the analyzes were made over this number of observations. In order
to compare the accuracy rates of the methods, the mean squared error, mean absolute error and
R2 values were calculated and examined. The least squares method was used for multiple linear
regression analysis. For the support vector regression, different kernel structures were tried and
the highest accuracy rate was determined in the 7th degree polynomial kernel structure and this
kernel was used. As a result of the research, the model with the highest R2 was determined as
TensorFlow (0.8406) and the model with the lowest R2 was determined as the multiple linear
regression model (0.6618). Similarly, the lowest mean squared error was determined in
TensorFlow (0.0042) and the highest mean squared error (0.0090) in the multiple linear
regression model. It has been seen that all of the machine learning methods for the data set
subject to the research give more successful results than the multiple linear regression model.
Among the machine learning methods, it has been determined that the most successful model
is TensorFlow.
Keywords: Tensorflow, Support Vector Regression, Decision Tree Regression
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APPROXIMATION OF FUNCTIONS BY SINGULAR INTEGRALS IN TERMS OF
MEAN OSCILLATION
Gulnara Kh. IMANOVA
Doctoral student of the Department of Mathematical Analysis
Ganja State University, Ganja/Azerbaijan
Abstract
Approximation of functions by singular integrals is an important topic in approximation theory.
In this work we study questions about the approximation of locally integrable functions by
singular integrals. The rate of approximation in terms of various metric characteristics
describing the structural properties of a given function is estimated. We define a new linear
operator with the help of convolution singular integral of Fejer`s type, consider its convergence
properties and obtain the degree of approximation in terms of higher order characteristics.
Various aspects of the question of the approximation of a function by singular integrals have
been investigated by many authors and quantitative estimates for approximation have been
presented in a large literature (see [1-4]).
Keywords: Approximation, Singular integrals, Mean oscillation.
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Nature and Literature: An Ecocritical Analysis of James Ballard's The Wind
from Nowhere and Jon McGregor's If Nobody Speaks of Remarkable Things
Asst. Prof. Dr. Ali Mohammadi
Istanbul Yeni Yüzyıl University
ABSTRACT
Environmental problems have been a major concern for many countries and educational
institutions in recent years, while they remain relatively unexplored in literary studies.
Ecocriticism seeks to understand the relationship between literature and environment or the
ways in which humans’ interaction with nature is mirrored in literature. The emphasis is mostly
on how and why writers utilize and represent natural surroundings. The current inquiry
encompasses diverse ecocritical dimensions and how they are explored in James Ballard's The
Wind from Nowhere and Jon McGregor's If Nobody Speaks of Remarkable Things. The findings
reveal that both novels incorporate considerable symbolic imagery of nature as well as, they
establish a profound relationship between the authors and nature. Additionally, the study
demonstrates that perceiving natural components as emotional beings through human
descriptions assists in connecting readers to their surroundings and resulting in a mutually
beneficial interaction. What is more, the study indicates that humans and nature are inextricably
linked and that anything that affects one will definitely influence the other. However, it is
recognized that nature can survive without human intervention, whereas humans require all the
elements of nature to survive. Lastly, to achieve a harmonious interaction between nature and
humanity, the novelists underscore the contribution to the ecological system and encourage
readers to protect nature and take action by mutual respect and embrace the entire ecosystem as
an essential part of their social being.
Keywords: Ecocriticism, Human, James Ballard, Jon McGregor, Literature, Nature
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SAMSUN BÖLGESİ KIYI KESİMİ’NDE BULUNAN BİR GRUP DOKUMA
AĞIRLIKLARI
A GROUP OF WEAVING WEIGHTS FOUND IN THE COASTAL PART OF SAMSUN
REGION
Yüksek Lisans Öğrencisi Merve GÜNAY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Öğr. Üyesi, Atila TÜRKER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada Samsun Bölgesi Kıyı Kesimi 2015-2016 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen
“Prehistorik ve Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması” sonucunda altı merkez ve
yerleşimlerinden bulunan on adet dokuma ağırlıkları ele alınmıştır. Belirli bir tabakaya ait
olmayan bu dokuma ağırlıkları kendi içlerinde iki farklı grubu oluşturarak ağırşak ve dokuma
tezgâh ağırlıkları olarak teknik ve form özellikleri ayrıntılı bir şekilde incelenip, tasnif edilerek,
benzer merkez ve yerleşimlerle karşılaştırılıp değerlendirilmiştir. Elde edilen bu buluntular
sonucunda Samsun Bölgesi’ndeki dokuma ağırlıklarının, bölgede dokumacılık faaliyetlerinin
var olduğunu, dokuma üretimlerinin yapıldığını ve hangi tip tezgâhların kullanıldığını bizlere
sunmaktadır. Aynı zamanda dokuma ağırlıklarında görülen formların çeşitliği ve elde edilen bu
teknoloji hem bölge içinde hem de bölgeler arası etkileşimin olduğunu kanıtlamıştır. Samsun
Bölgesi’nde yer alan İkiztepe yerleşiminin, İlk Tunç Çağı’ndan Geçiş Çağı sonuna kadar
tarihlenen tabakalarında yine aynı bölgede yer alan Tekkeköy, Dündartepe ve Kaledoruğu gibi
merkez ve yerleşimlerdeki buluntularla benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikler ile bölgede
kültürel bir birliğin olduğu düşünülebilir. Anadolu’daki pek çok yerleşimin ağırşak ve dokuma
tezgâh ağırlıklarına bakıldığında form açısından çok farklı olmayıp, geleneksel bir devamlılık
olduğu anlaşılarak, dönemsel olarak Erken Kalkolitik Çağı’ndan Demir Çağı’na kadar devam
eden benzer formlar yer aldığı gözlenmiştir. Samsun Bölgesi Kıyı Kesimi’nde bulunan dokuma
tezgâh ağırlıkları ve ağırşaklarının form, kalınlık ve çap bilgilerinden ağırşaklarla, ince ve kalın
olmak üzere farklı dokuma ipi üretimi yapıldığı ve çözgü ağırlıklı dikey dokuma tezgâhlarında
kullanılmış olabileceği düşünülüp, dokuma tezgâh ağırlıklarının ise çözgü ağırlıklı dikey
dokuma tezgâhlarında kullanılmış olduğu tahmin edilerek, bu bölgede yaşayan halkın farklı
ihtiyaca yönelik ip üretimi yaptıkları ve dokuma tezgâh sistemiyle dokuma faaliyetlerini
gerçekleştirdikleri düşünülmektedir. Böylece bölgede dokuma ve ip üretiminde kullanılan
dokuma ağırlıklarının erken dönemlerden geç dönemlere kadar kullanıldığı ve dokuma
üretiminde en önemli unsurlardan biri olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Samsun, Yüzey Araştırması, Dokuma Ağırlıkları, Ağırşak, Dokuma
Tezgâh Ağırlıkları, Erken Kalkolitik Çağı, İlk Tunç Çağı, Geçiş Çağı (Er-Hitit), Geç Tunç Çağı,
Erken Demir Çağı.
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ABSTRACT
In this study, ten weaving weights found in six centers and settlements as a result of the
"Prehistoric and Protohistoric Period Archaeological Survey" carried out in the Coastal Section
of Samsun in 2015-2016 and 2019 were examined. These weaving weights, which do not
belong to a specific layer, form two different groups within themselves, and their technical and
form features as spindle whorl and loom weights were examined in detail, classified, and
compared and evaluated with similar centers and settlements. The findings showed that there
was presence of the weaving weights in the Samsun Region, existence of weaving activities in
the region, weaving production and which type of looms were used. At the same time, the
variety of forms seen in weaving weights and this technology have proven that there is
interaction both between regions and between regions. The layers of the İkiztepe settlement
located in the Samsun Region, dated from the Early Bronze Age to the end of the Transition
Age, show similarities with the finds in the centers and settlements such as Tekkeköy,
Dündartepe and Kaledoruğu in the same region. It can be thought that there is mutual unity with
these similarities. When we look at the weights of spindle whorls and weaving looms in many
Anatolian settlements, it is understood that they are not very different in terms of form, but
there are similar forms that continue from the Early Chalcolithic Age to the Iron Age. Based on
the form, thickness and diameter information of the weaving loom weights and spindle whorls
in the Coastal Section of the Samsun Region, it is thought that different weaving threads, thin
and thick, were produced with spindle whorls and may have been used in warp-weighted
vertical weaving looms. It is thought that the people living in this region produce yarn for
different needs and carry out weaving activities with the weaving loom system. Thus, it has
been understood that weaving weights used in weaving and yarn production in the region were
used from early to late periods and that it was one of the most important elements in weaving
production.
Keywords: Samsun, Surface Survey, Weaving Weights, Spindle whorls, Weaving Loom
Weights, Early Chalcolithic Age, Early Bronze Age, Transition Age (Er-Hittite), Late Bronze
Age, Early Iron Age.
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ONKOLOJİK CERRAHİ ALANINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA
İLLÜSTRASYON KULLANIMI; KOLON ANASTOMOZU VE HİPERTERMİK
İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ SÜRECİ ÜZERİNE ÖZGÜN BİR
ÖRNEKLEME
THE USE OF ILLUSTRATION IN A SURGICAL STUDY; THE PROCESS OF COLON
ANASTOMOSIS AND HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY, AN
ORIGINAL RESEARCH SAMPLING
Yüksek Lisans Öğrencisi İlker Cihan GÜLLÜ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü
Doç. Dr. Buğra GENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı
ÖZET
Disiplinler arası olan bu çalışmanın amacı literatüre yeni ve özgün bir çalışma dizini sunmaktır.
Çalışma konusunun kapsamı bilimsel bir araştırmanın illüstre edilmesi çerçevesinde kolon ve
rektum kanserlerinde cerrahi ve kombine kemoterapi uygulamasının görselleştirilmesi
üzerinedir. Geniş ve kapsamlı bir cerrahi, özellikle kolon ve rektum kanserlerinde, genellikle
tam bir sitoredüksiyon elde etmek için gereklidir. Kolon ve rektum kanserleri de dahil olmak
üzere, herhangi bir malign tümörün peritona yayılmasını tanımlayan peritoneal karsinomatozis,
düşük sağ kalım oranları nedeniyle, geçmişte hastalığın son evresi olarak kabul görmektedir.
Son zamanlarda kullanılan yeni bir yöntem olan sitoredüktif cerrahi (Cytoreductive surgery,
CRS) sonrası hipertermik intraperitoneal kemoterapinin (Hyperthermic Intraperitoneal
Chemotherapy, HIPEC) etkinliği birçok çalışmada bildirilmiştir. Bununla birlikte hem deneysel
hem de klinik çalışmalar, CRS sonrası HIPEC'in anastomoz iyileşmesi ve sağ kalım oranları
üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu da göstermektedir. Trombositten zenginleştirilmiş
plazma (Platelet Rich Plasma, PRP), literatürde yara bakımında kullanılmış bir yöntem olup,
gastrointestinal anastomoz üzerindeki etkileri hakkındaki veriler sınırlı sayıdadır.Bu çalışmada
araştırılan bu yeni tedavi yönteminin deney süreci ve sonuçları görselleştirilmiştir. Ayrıca
deney sürecinin planlanması, kullanılan deney hayvanları ve bu hayvanlar üzerinde yapılan
operasyonlar incelenerek illüstrasyonlara dökülmüştür. Deneysel olarak gerçekleştirilen bu
cerrahi anastomoz sonrası Cisplatin ile HIPEC uygulanan sıçanlarda PRP uygulamasının kolon
anastomozu üzerindeki etkileri üzerine tasarlanmış olup, elde edilen sonuçlar, genel sağ kalım
oranları üzerindeki etkileri ve tedavi planlama süreci tıbbi illüstrasyonların yanı sıra
infografikler ile birlikte bir rehber haline getirilmiştir.HIPEC uygulamalarındaki anlatımlarda
illüstrasyonlar, araştırmaların anlaşılmasını fotoğraflardan ziyade daha etkili kılmaktadır.
Çünkü illüstrasyonlar farklı perspektiflerden bilgiyi aktarma da daha etkili bir yöntemdir.
Sonuç olarak elde edilen görsel materyallerin, bilgi aktarımını her türlü anlatımda daha etkin
sunabileceği ve özellikli operasyonlarda bir rehber niteliği olduğu kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: PRP, Kolon Anastomozu, HIPEC, Medikal İllüstrasyon, Sıçan
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ABSTRACT
This interdisciplinary study aims to present a new and original study index to the medical
literature. The scope of the study is on visual demonstration of the surgery and combined
chemotherapy in colon and rectum cancers within the framework of illustrating scientific
research. Usually, extensive surgery is required to achieve complete cytoreduction in the colon
and rectal cancers. Peritoneal carcinomatosis, which describes the spread of any malignant
tumor to the peritoneum, including colon and rectal cancers, has historically been considered
the last stage of the disease due to its low survival rates. Recently, as a new method, the
effectiveness of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (Hyperthermic Intraperitoneal
Chemotherapy, HIPEC) after cytoreductive surgery (CRS) has been reported in many studies.
However, experimental and clinical studies show that HIPEC after CRS has serious adverse
effects on anastomotic healing and survival rates. Platelet-rich plasma (Platelet Rich Plasma)
PRP is a method used in wound care in the literature, and results on its effects on gastrointestinal
anastomosis are limited.We designed and studied the effects of PRP application on colonic
anastomosis in rats who underwent HIPEC with cisplatin after the experimental surgical
anastomosis. Results, overall survival rates, and the treatment planning process are presented.
In conclusion, we aimed to illustrate this experimental process and the results of this new
treatment method. We created and planned an exploratory process with rats. All the process has
been presented with infographics formed by the combination of illustrations.Demonstration of
the HIPEC application is more definitely understood by the illustration artwork in the research
studies. Its power is beyond photography and comes from conveying information from different
perspectives. It could be concluded that the visual materials are more effective in carrying
knowledge in any fiction, which is a guide in such particular operations.
Keywords: PRP, Colon Anastomosis, HIPEC, Medical Illustration, Rat
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SOSYAL MEDYA VE MODA
SOCIAL MEDIA AND FASHION
Dr. Cemal Meydan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Emel Çolak Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri sayesinde kişiler internet ve sosyal medya araçlarını
daha fazla kullanmaktadır ve tüketiciler tüm istek ve ihtiyaçlarını bu popüler platform üzerinden
karşılamak istemektedir. Son yıllarda bireylerin yoğun yaşam şartları giderek artmaktadır. Bu
nedenle hayatlarını kolaylaştıran, alışverişlerini yapabilecekleri, daha fazla çeşitleri
görebilecekleri, bütçelerine uygun ve ürünlerin kapılarına kadar geleceği alanlara yönelmek
istemektedirler. Zaman ve mekân sınırlandırılması olmadan sosyal medya üzerinden istek ve
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.Araştırmada sosyal medya aracılığıyla kişilerin modaya
yönelik tüketimleri yapılan anketlerle ve sonuçlarıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu
araştırmanın en temel amacı sosyal medya ve modanın birbirini etkilediğini ortaya çıkarmaktır.
Uygulanan anket formunda sosyal medyanın tüketiciler tarafından ne kadar sıklıkta
kullanıldığı, tüketicilerin en çok hangi sosyal medya araçlarını kullandığı, sosyal medya
üzerinden en çok hangi alışverişi yaptıklarını, alışverişlerini en çok nereden yaptıklarını, sosyal
medyadan moda giyim ürününü satın alım nedenleri gibi konular üzerinde sorular
bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada tarama modeli esas alınmıştır. Uygulanan anket
aracılığıyla veriler toplanmış, verilerin değerlendirilmesinde analizleri çıkarılmıştır. Bu
çalışmanın evrenini tüketici bireyler oluşturmaktadır. Örneklem grupta ise 49 lise öğrencisi, 10
üniversite öğrencisi ve 21 öğretmen olmak üzere toplam 80 katılımcıdan oluşmaktadır.Sonuçlar
incelendiğinde anketi uygulayan kişilerin sosyal medya kullandıkları ortaya çıkmıştır. Kişilerin
sosyal medyadan markaları takip ettiği belirlenmiştir. Markaları takip etme sebeplerinin
indirimli ürün alabilmek ve ürünler hakkında güncel bilgi alabilmek için olduğu saptanmıştır.
Sosyal medyayı en çok moda giyim ürünü alışverişlerinde tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Sosyal medyadan moda giyim ürününü satın alım nedenlerinin ihtiyaç olması, stil, tarz ve
görünüm olması dikkat çekmiştir. Moda giyim ürünü alırken bilgi kaynaklarının sosyal medya
olduğu ortaya çıkmıştır.Bu sonuçlar; artık sosyal medyanın günlük hayatımızın ayrılmaz
parçası olduğunu, sosyal medya ve modanın birbirinden etkilendiğini, bireylerin modaya
yönelik alışverişlerinde en çok sosyal medya ortamlarını seçtiğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: moda, sosyal medya, tüketim
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ABSTRACT
Today, thanks to the developing communication technologies, people use the internet and social
media tools more and consumers want to meet all their wishes and needs through this popular
platform. In recent years, the intensive living conditions of individuals have been increasing.
For this reason, they want to focus on areas that make their lives easier, where they can shop,
see more varieties, fit their budget, and where products will come to their doorstep. They can
meet their demands and needs through social media without the limitation of time and place.In
the research, it is tried to explain the fashion consumption of people through social media with
surveys and results. The main purpose of this research is to reveal that social media and fashion
affect each other. In the questionnaire applied, there are questions on subjects such as how often
social media is used by consumers, which social media tools consumers use most, what
shopping they do most on social media, where they shop from most, and the reasons for
purchasing fashion clothing products from social media. In this study, scanning model was
taken as basis. Data were collected through the applied questionnaire, and analyzes were made
in the evaluation of the data. The universe of this study consists of consumers. The sample
group consists of a total of 80 participants, including 49 high school students, 10 university
students and 21 teachers.When the results were examined, it was revealed that the people who
applied the survey used social media. It has been determined that people follow brands from
social media. It has been determined that the reasons for following brands are to get discounted
products and to get up-to-date information about the products. It has been determined that they
mostly prefer social media in shopping for fashion clothing products. It is noteworthy that the
reasons for purchasing fashion clothing products from social media are necessity, style, style
and appearance. It has been revealed that the sources of information when buying fashion
clothing products are social media.These results; It has been revealed that social media is now
an integral part of our daily lives, social media and fashion are influenced by each other, and
individuals choose social media environments most for their fashion shopping.
Keywords: fashion, social media, consumption
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE SEMBOLLER VE KAYA RESİMLERİNDEKİ
YANSIMALARI
SYMBOLS IN TURKISH CULTURE AND THEIR REFLECTIONS IN ROCK
PAINTINGS
Öğretim Görevlisi Dr. Tekin BAYRAK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZET
Türk kültürü binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Sözlü ve görsel miraslar bu kültürün nesilden
nesile aktarılmasında başat unsur olmuştur. Türk Kültürünün anlaşılmasında en önemli deliller
ise kaya resimleri olmuştur. Yüzyıllardır Türk kültürünü yansıtan ve tarihi açıdan belge niteliği
taşıyan somut kaynaklar günümüzde de önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bir çok
disiplinde Türk sanatının doğuşu olarak nitelendirilmekte olan kaya üzeri resimlemeler sembol
ve simge olarak adlandırılmaktadır. Dünya coğrafyasında birçok kıtada ve bölgede bu
sembollere rastlamak mümkündür. Birbirleriyle paralellik gösteren simgesel argümanlar aynı
kültürün ürünü olduğu varsayımını kuvvetlendirmektedir. Özellikle Asya kıtası başta olmak
kaydı ile Anadolu coğrafyasında aynı kültürün ürünleri tek elden üretilmiş izlenimi
vermektedir. Özellikle paleolitik dönem özellikleri gösteren kaya üzeri resimler dövme, kazıma
ve yontma tekniği ile yapılmıştır. Günlük hayattan sahnelerin, inançsal etkilerin, savaş
sahnelerinin ve ütopik karakterlerin yansıtıldığı görsel yüzeyler kültürün yıllarca keşfedilmesini
ve açığa çıkmasını sağlamaktadır. Her biri sembolik bir geleneğin izi olan resimler yaratılış
bağlamında çizimlerden oluşsa da yerel etkiler zamana ve bölgeye göre fiziksel farklılıklarda
oluşturulmuştur. Bağımsız birer sembol görünümünde olan çizimler her bölgede aynı
stilizasyonda oluşturulmuştur. Tanrıya bağlılığı, kurban ibadetini ve ritüel görüntülerini figürler
eşliğinde kompozisyon halinde görmek mümkündür. Hayvan figürleri yine hakeza bazen ibadet
amaçlı bazen de sosyal yaşamın parçası olarak görülebilmektedir. Türk kültürünün konargöçer
yaşam tarzı ulaştıkları her bölgede bu tarz resimlemelerin oluşumunu da en önemli etkeni
olmuştur. Bu bağlamda Türk kültüründe var olan bütün olguların yayılmacı politika izlenen her
bölgede var olması bir tesadüf olmadığı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada Türk kültürünün
özellikleri ve kaya resimlerindeki semboller bağdaştırılarak kültürel etkilerin görsel detayları
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Kaya Resimleri, Semboller.
ABSTRACT
Turkish culture has a history of thousands of years. Oral and visual heritage has been the
dominant element in the transfer of this culture from generation to generation. The most
important evidence for understanding Turkish Culture has been rock paintings. Concrete
sources that reflect Turkish culture for centuries and are historical documents have been an
important research topic today. The illustrations on the rock, which are described as the birth
of Turkish art in many disciplines, are called symbols and symbols. It is possible to come across
these symbols in many continents and regions in the world geography. Symbolic arguments
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showing parallelism with each other strengthen the assumption that they are the product of the
same culture. The products of the same culture in Anatolia, especially in the Asian continent,
give the impression that they are produced from a single source. In particular, the paintings on
the rock showing the characteristics of the Paleolithic period were made by forging, scraping
and chipping techniques. Visual surfaces on which scenes from daily life, religious influences,
war scenes and utopian characters are reflected enable the culture to be discovered and revealed
for years. Although the paintings, each of which is a trace of a symbolic tradition, are composed
of drawings in the context of creation, local effects have been created in physical differences
according to time and region. The drawings, which have the appearance of independent
symbols, were created in the same stylization in each region. It is possible to see devotion to
God, sacrificial worship and ritual images in composition with figures. Animal figures can also
be seen sometimes for worship purposes and sometimes as a part of social life. The nomadic
lifestyle of Turkish culture has been the most important factor in the formation of such
illustrations in every region they have reached. In this context, the fact that all phenomena in
Turkish culture exist in every region where an expansionist policy is followed means that it is
not a coincidence. In this study, the visual details of cultural influences are discussed by
reconciling the characteristics of Turkish culture and the symbols in the rock paintings.
Keywords: Turkish Culture, Rock Paintings, Symbols.
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ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ – BEYNƏLXALQ HÜQUQ NORMALARININ
TƏMİNATÇISI KİMİ
SHUSHA DECLARATİON - AS A GUARANTOR OF İNTERNATİONAL LAW`S
NORMS
Hüseynov Fuad Ramiz oğlu,
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun icraçı direktoru
Cəlil Hafiz Afiq oğlu,
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Hüquq sahələrinin müqayisəli təhlili şöbəsinin elmi
işçisi.
XÜLASƏ
Müasir dünyada ictimai və dövlətlər arası münasibətlər sürətlə dəyişir. Bu kimi dəyişikliklərdən
mühafizə olunmaq üçün dövlətlər öz münasibətlərini beynəlxalq hüquq əsasında qurmağa,
qarşılıqlı əlaqələrində beynəlxalq hüquq normalarını rəhbər tutmağa üstünlük verirlər.
Beynəlxalq hüquq normaları rəhbər tutulmaqla qurulmuş münasibətlər dövlətlərin üzərinə
beynəlxalq hüquq normalarının təmin edilməsi öhdəliyini qoyur. Beynəlxalq hüquq
normalarının təmin edilməsi müvafiq münasibətdə olan dövləti həmin münasibətə hər hansı
tərəddüd olmadan daxil edir.Beynəlxalq hüquq normalarının təmin edilməsi üçün dövlətlər
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr bağlayır, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda iştirak edirlər.
Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyəti də öz aralarında olan sıx dostluq, qardaşlıq
əlaqələrini daha da möhkəmləndirmək, həmçinin, öz münasibətlərini beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində nizamlamaq və beynəlxaq hüquq normalarının ikitərəfli hüquqi təminat
mexanizmini təşkil etmək üçün 15 iyun 2021-ci il tarixində Şuşa Bəyannaməsini imzalamışlar.
Şuşa Bəyannaməsi həm Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyəti və onun xalqları
arasındakı dostluq və qardaşlıqdan çıxış edərək iki ölkə arasındakı münasibətləri müttəfiqlik
münasibətləri səviyyəsinə qaldırır, həm də iki dövlət arasındankı münasibətlərin beynəlxalq
hüquqi aspektlərini müəyyən etməklə beynəlxalq hüquq normalarında öz əksini tapan
dövlətlərarası əməkdaşlıq, dövlətlərin suveren bərabərliyi, dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmamaq, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı, güc tətbiq etməmək,
sülh və təhlükəsizlik, beynəlxalq cinayətkarlıqla mübarizə, kiber təhlükəsizlik, iqtisadiyyat,
enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq, eləcə də, mədəniyyət - Türkiyə və Azərbaycanın
ortaq dəyəri olan umumtürk mədəniyyəti və həmrəyliyi konteksində - sahəsində birlikdə
fəaliyyət məsələlərini tənzimləyir.Məqalədə Şuşa Bəyannaməsinin beynəlxalq hüquq
normalarının təminatçısı kimi xarakterik xüsusiyyətləri, tənzimlədiyi münasibətlərin hansı
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslandığı, müvafiq beynəlxalq hüquq normaları ilə Şuşa
Bəyannaməsinin müqayisəli təhlili aparılmış, Bəyannamənin Türkiyə Cumhuriyyəti və
Azərbaycan Respublikası arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsində beynəlxalq hüquqi
əhəmiyyəti, bunun Türk Dövlətləri Təşkilatı üzvləri arasındakı əlaqələr baxımından perspektivi
qeyd edilmişdir.
Açar sözlər: beynəlxalq hüquq norması, hüquq normalarının təminatı, Şuşa Bəyannaməsi,
müttəfiqlik münasibətləri
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ABSTRACT
In today's world, public and interstate relations are changing rapidly. In order to be protected
from such changes, states prefer to establish their relations on the basis of international law and
to be guided by international law norms in their relations. Relations based on international legal
norms impose obligations on states to provide international legal norms. The provision of
international legal norms ensures that the State in the relevant relationship participates in that
relationship without hesitation.States make bilateral and multilateral agreements and participate
in various international organizations to ensure the norms of international law. The Republic of
Azerbaijan and the Republic of Turkey signed the Shusha Declaration on June 15, 2021 in order
to further strengthen the ties of friendship and brotherhood, to regulate their relations within the
framework of international law, and to establish a bilateral legal mechanism for the provision
of international legal norms.The Shusha Declaration aims to raise the friendship and
brotherhood-based relations between the two countries, the Republic of Azerbaijan and the
Republic of Turkey and their peoples to the level of allied relations, as well as determining the
international legal aspects of the relations between the two states, interstate cooperation
regulated by international law norms, sovereign equality of states, not interfering in the internal
affairs of states. , territorial integrity and inviolability of borders, non-use of force, peace and
security, fight against international crimes, cyber security, cooperation in economy, energy and
transportation, and culture - in the context of all Turkish culture and solidarity, which are the
common values of Turkey and Azerbaijan - regulate the issues of joint action in the field.In the
article, the characteristics of the Shusha Declaration as a guarantor of international law, the
norms of international law the relations it regulates are based on, a comparative analysis of the
Shusha Declaration with the relevant international legal norms has been made, the international
legal importance of the Declaration in the regulation of relations between the Republic of
Turkey and the Republic of Azerbaijan, The perspective of this in terms of relations between
the members of the Organization of Turkish States is presented.
Keywords: international legal norm, provision of legal norms, Shusha Declaration, allied
relations
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AZƏRBAYCANIN AVROPA İTTİFAQI İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞINDA QARŞILIQLI
MARAQLAR
MUTUAL INTERESTS IN AZERBAIJAN'S COOPERATION WITH THE EUROPEAN
UNION
Doktorant Aygün ƏLİYEVA
Bakı Slavyan Universiteti
XÜLASƏ
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Avropanın ən
mühüm beynəlxalq strukturlarından biri olan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq etməyə
başlamışdır. 1996-cı ildən daha sistemli şəkildə qurulan tərəflərarası əməkdaşlıq qarşılıqlı
maraqlara əsaslanaraq 2022-ci ilə qədər inkişafının ən yüksək mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Avropa İttifaqı tərəfindən həyata keçirilən ENP, EP, TACİS, TRACECA, İNOGATE, ECHO
və başqa bu kimi proqramlarda iştirak Azərbaycan üçün nə qədər faydalı olmuşdursa,
Azərbaycan Respublikası kimi bir tərəfdaşla əməkdaşlıq Avropa İttifaqının özü üçün bir o qədər
əhəmiyyətli olmuşdur. 1996-cı ildə imzalanan, 1999-cu ildə qüvvəyə minən tərəflərarası
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığının ilkin inkişaf
xəttini müəyyən etmişdir. Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi çərçivəsində Avropa İttifaqının
post-sovet məkanında mövcud olan keçid iqtisadiyyatlı ölkələrlə imzaladığı sazişlər
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin tarixi köklərini müəyyənləşdirməyə kömək
göstərmiş, əlaqələrdə müsbət və yeni impulslara yol açmışdır. Avropa İttifaqının digər tərəfdaş
ölkələrindən fərqli olaraq daha praqmatik siyasət yeridən Azərbaycan Respublikası bu minvalla
Qafqaz regionunda da həm geosiyasi aktor kimi dövlətlərarası balansı qorumuş, həm də Avropa
İttifaqı xətti ilə reallaşdırılan layihələrlə siyasi, iqtisadi əhəmiyyətini daha yüksək şəkildə
nümayiş etdirməyə nail olmuşdur. Bugün Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdən 1700-dən çox
şirkətin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi də bunun ən bariz nümunəsidir. Azərbaycanın
Avropa İttifaqı və üzv ölkələrin enerji şirkətləri ilə genişmiqyaslı enerji və nəqliyyat layihələri
həyata keçirməsi, ölkənin tranzit mövqeyini qabarıq şəkildə ortaya qoymağa nail olması strateji
cəhətdən mühüm mövqedə yerləşən Azərbaycanın əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Xüsusilə
də Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti, Şərq Tərəfdaşlığı, Avropa-Qafqaz-Asiya
Nəqliyyat Dəhlizi proqramları Azərbaycan Respublikasının siyasi, sosial-iqtisadi cəhətdən
Avropaya inteqrasiyasını sürətləndirməyə imkan vermiş, tərəflər arasında siyasi-iqtisadi və
kommunikativ əlaqələri daha da möhkəmləndirmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Avropa İttifaqı, Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi
ABSTRACT
After the restoration of independence in 1991, the Republic of Azerbaijan began cooperation
with the European Union, one of the most important international structures in Europe. Bilateral
cooperation, established more systematically since 1996, is based on mutual interests and has
reached the highest stage of development until 2022. Participation in programs such as ENP,
EP, TACIS, TRACECA, INOGATE, ECHO, etc. implemented by the European Union as
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useful as it was for Azerbaijan, cooperation with a partner such as the Republic of Azerbaijan
has been as important for the European Union itself. The Partnership and Cooperation
Agreement between the sides, signed in 1996 and entered into force in 1999, defined the initial
line of development of Azerbaijan's cooperation with the European Union. The agreements
signed by the European Union in the post-Soviet area under the Partnership and Cooperation
Agreement have assisted in defining the historical roots of Azerbaijan's relations with the
European Union and have opened up new and positive impetus to our relations. Unlike other
partner countries of the European Union, the Republic of Azerbaijan is pursuing a more
pragmatic policy, thereby maintaining the interstate balance of geopolitical actors in the
Caucasus region, as well as demonstrating its political and economic significance through
projects implemented by the European Union. Today, the clearest example of this is the fact
that more than 1,700 companies from European Union member states operate in Azerbaijan.
Azerbaijan's implementation of large-scale energy and transport projects with energy
companies of European Union and member countries, as well as its ability to highlight the
country's transit position, has further increased the strategic importance of Azerbaijan. In
particular, the European Union’s "European Neighborhood Policy", "Eastern Partnership",
"Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia" programs accelerated the political and socioeconomic integration of the Republic of Azerbaijan into Europe, further strengthened political,
economic and communication ties between the sides.
Keywords: Azerbaijan, European Union, The Partnership and Cooperation Agreement
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NEUROESTETİKA: SƏNƏT ƏSƏRLƏRİNİN BEYNİMİZƏ TƏSİRİ
NEUROESTESTİCS: THE EFFECT OF ARTWORKS ON OUR BRAİN
Mələk Kərimova Feruz qızı
Doktorant, Xəzər Universiteti, Psixologiya departamentinin koordinatoru, Xəzər Psixoloji
Xidmət mərkəzinin rəhbəri,
XÜLASƏ
Neuroestetika beyin və sənət arasında əlaqələri tədqiq edən çox gənç sahədir. Neuroestetika
yeni yaranan sahələrdən biri olaraq sənət, fəlsəfə, sənət fəlsəfəsi, beyin tədqiqatlarına
əsaslanaraq sənət əsərlərinin insan beyninə təsirini araşdırır. Sənət və yaradıcılıqla bağlı
suallara bir çox elm sahəsi cavab versə də, nəzərə alınmalıdır ki, sənət və sənət əsərini
dəyərləndirən insanlar bunu beyin fəaliyyətlərinə görə edirlər. Bu mənada da istər sənət əsəri
yaradarkən, istərsə də sənət əsərlərini dəyərləndirərkən beyində baş verənlərin tədqiq
edilməməsi məhz “neuroestetika” sahəsinin ortaya çıxmasına təkan vermişdir. Bəs görəsən hər
dövrdə ehtiyac duyulan sənət insana nə üçün lazım olmuşdur? İnsan təbiəti etibarı ilə nə üçün
sənət əsəri yaratmış və buna ehtiyac hiss etmişdir? Əslində bu sualların cavabı sənət fəlsəfəsi
sahəsində araşdırılsa da, sənətin insan beynində təsirlərinin nə olduğu, necə təsir etdiyi isə son
dönəm üzərində daha çox dayanılan sahələrdən biridir. Təbii ki, burada yeni texnologiyaların
ortaya çıxması, rəqəmsal dünyaya keçid kimi faktorların nəzərə alınması zəruridir. Məhz
müasir texnologiyalar sahəsində sənət əsərinə baxan şəxsin beynində nələr baş verir, necə
görünür, hansı beyin sahələri aktivləşir? suallarına cavab tapmaq olur. Sənət əsəri, gözəllik
beynə necə təsir edir? Gözəl bir sənət əsəri qarşısında beynin hansı hissələrində nələr baş verir?
Sənət əsərlərinə baxarkən bədəndə hansı fizioloji hansı dəyişikliklər baş verir? Nə üçün bəzi
sənət əsərlərinə baxarkən heyran oluruq? kimi sualların cavabları “neuroestetik” sahənin dili ilə
ələ alınaraq incələnmişdir.Bu Meqalede bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar incələnərək,
neuroestetika sahəsinin mahiyyəti təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: neuroestetika, sənət fəlsəfəsi, beyin
SUMMARY
Neuroaesthetics is a very young area that studies the connections between the brain and art.
Neuroaesthetics as one of the emerging areas of Art, Philosophy, and Philosophy of art, studies
the influence of works of art on the human brain, based on Brain Research. Although many
branches of science do answer questions about art and creativity, it should be considered that
neuroaesthetics does this according to brain research. In this sense, the lack of study of what is
happening in the brain, whether creating a work of art or evaluating works of art, gave rise to
the emergence of the field of “neuroaesthetics”. But why was art necessary in every period of
time for humankind? Why did human nature create a work of art and feel the need for it? In
fact, the answers to these questions are studied in the field of art philosophy, but neuroaesthetics
especially focuses on the effects of art on the human brain. Of course, it is necessary to take
into account such factors as the emergence of new technologies and the transition to the digital
world. What is happening in the brain of a person who looks at a work of art in the field of
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modern technologies, how does it look, and what areas of the brain are activated? it is possible
to find answers to their questions. How do art and beauty affect the brain? What parts of the
brain are most active when contemplating a beautiful work of art? What physiological changes
occur in the body when we look at the work of art? Why do we feel admired when looking at
some works of art? the answers to such questions were examined in the language of
neuroaesthetics. In this paper, the essence of the field of neuroaesthetics was analyzed by
summarising the studies conducted in this direction.
Keywords: neuroaesthetics, art philosophy, brain
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RADYAL FAN SİSTEMLERİNDE DÜZ VE AERODİNAMİK KANAT YAPISI
KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ
NUMERICAL ANALYSIS OF USING FLAT AND AERODYNAMIC BLADE
STRUCTURE IN RADIAL FAN SYSTEMS
Prof. Dr. Muhsin KILIÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Sultan FİDAN
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Fanlar, sanayide, klima ve havalandırma sistemlerinde ve konut ısıtma sistemleri gibi birçok
uygulamada kullanılmaktadır. Fanların enerji tüketiminin ve gürültü seviyelerinin az olması,
verimlerinin ve aynı debi değerleri için elde edilen basınç farkı değerinin yüksek olması
istenmektedir. Bu çalışmada radyal fan çarkında kullanılan kanat yapılarının fan performansına
etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Fanın modellenmesinde hava hacimsel debisi Q=1200 m3/h,
havanın fana giriş yapacağı çap değeri 150 mm, çark çapı 250 mm olarak seçilmiştir. Fan, çark,
flanş ve motor olacak şekilde üç kısım halinde modellenmiştir. Analizlerde çark içerisinde
kullanılacak aerodinamik kanat yapısına karar verilebilmesi için on iki farklı aerodinamik kanat
yapısı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak sayısal olarak çözümlenmiş ve
her bir kanat yapısının hız ve basınç dağılımları ile kaldırma katsayısı çözümleri elde edilmiştir.
Analizler neticesinde incelenen kanat yapıları arasından Naca 0006 ve Eppler 421 kanat yapıları
seçilmiştir. Seçilen aerodinamik kanat yapıları ve düz radyal kanat yapısı kullanılarak altı farklı
fan tasarımı CAD modeli oluşturulmuştur. Tüm tasarımlarda sadece çark içerisinde bulunan
kanat yapıları değiştirilmiştir ve yapılan tüm tasarımlar için aynı sayısal modelleme yapılmıştır.
Sayısal modelleme aşamasında türbülans modeli olarak k-epsilon (2 eqn), akışkan giriş hızı 25
m/s ve çark dönme hızı 2500 rpm olarak belirlenmiştir. Analizler neticesinde kanatlar üzerinde
oluşan basınç ve hız dağılımları incelenmiştir. Aerodinamik kanat yapısı kullanılan fanlar
arasından daha az enerji kaybı ve gürültü seviyesi oluşturacak fan seçimi yapılmıştır. Seçilen
aerodinamik kanatlı radyal fan ile düz radyal kanat yapısı kullanılan radyal fan farklı debiler
altında sayısal olarak çözümlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde çarkta kullanılan kanat
yapısının değiştirilmesi ile aynı debi değerleri için daha yüksek basınç değerlerinin elde
edilebildiği, böylece enerji tüketiminin ve gürültü seviyesinin azaltılabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Radyal Fan Tasarımı, Aerodinamik Kanat Yapısı, Sayısal Analiz, Enerji
Verimliliği
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ABSTRACT
Fans are used in industry, in air conditioning and ventilation systems, and in many applications
such as residential heating systems. It is desired that the energy consumption and noise levels
of the fans are low, their efficiency and the pressure difference value obtained for the same flow
rate values are high. In this study, the effect of the blade structures used in the radial fan wheel
on the fan performance was investigated numerically. In the modeling of the fan, the air
volumetric flow rate was chosen as Q=1200 m3/h, the diameter of the air entering the fan was
150 mm, and the impeller diameter was 250 mm. It is modeled in three parts as fan, impeller,
flange and motor. In order to be able to decide on the aerodynamic blade structure to be used
inside the impeller in the analyses, twelve different aerodynamic blade structures were analyzed
numerically using Computational Fluid Dynamics (CFD) and the velocity and pressure
distributions of each blade structure and lift coefficient solutions were obtained. Naca 0006 and
Eppler 421 wing structures were selected among the wing structures examined as a result of the
analyses. Six different fan design CAD models were created using selected aerodynamic blade
structures and straight radial blade structure. In all designs, only the blade structures in the
impeller were changed and the same numerical modeling was made for all designs. In the
numerical modeling phase, the turbulence model was determined as k-epsilon (2 eqn), the fluid
inlet speed was 25 m/s and the impeller rotation speed was 2500 rpm. As a result of the analysis,
the pressure and velocity distributions on the blades were examined. Among the fans using
aerodynamic blade structure, the fan that will create less energy loss and noise level has been
selected. When the results were evaluated, it was concluded that by changing the blade structure
used in the impeller, higher pressure values can be obtained for the same flow rates, thus
reducing the energy consumption and noise level.
Keywords: Radial Fan Design, Aerodynamic Blade Structure, Numerical Analysis, Energy
Efficiency
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GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE FARKLI KAYNAK SILAMALARININ
ETKİLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT WELDING LINE IN GAS
WELDING METHOD BY FINITE ELEMENT METHOD
Dr. Öğr. Üyesi Haluk GÜNEŞ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Salih ÖZDEL
Kütahya Dumlupınar üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Akif KUNT
Kütahya Dumlupınar üniversitesi
ÖZET
Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılan analizler ile kaynaklı imalat sonrası oluşacak
çarpılmaların, sıcaklık dağılımlarının ve artık gerilmelerinin tahmin edilmesi zaman ve maliyet
açısından birçok kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada amaç, farklı kaynak sıralamalarında
parçaların imalat öncesinden işlem sonrasında alacağı şekili bulmak, sıcaklık dağılımlarını ön
görmek ve mukavemet açısından zafiyet oluşturabilecek artık gerilmeleri tespit etmektir.
Numune olarak analizi yapılacak parça, traktörlere sonradan takılabilen bir ön yükleyici
ekipmanına aittir. Parçanın görevi hidrolik pistonlardan gelen tahrik kuvvetini ön eklentiye
iletmektir. Analiz edilecek parça Hexagon firmasına ait Simufact Welding paket analiz
programı kullanarak farklı kaynak sıralamasıyla incelenmiştir. Kaynak tipi olarak parçanın
gerçek imalat yöntemine uygun olarak gaz altı kaynağı seçilmiştir. Ortam sıcaklığı 20°C
belirlemiştir. Yerçekimi ivmesi –Z yönünde 9,80665 m/s²’dir. Kaynak işleminde numunenin
pozisyonere bağlanmasında kullanılan fikstür SolidWorks’de tasarlanmıştır. İş parçası 6 adet
detaydan oluşturulmuştur. Kullanılan detay malzemelerinin kalitesi S355J2G3’dür. İlave tel
metali olarak G2Si1 türü seçilmiştir. Kaynak parametreleri ise Amper; 245A, Voltaj; 26.2V’dir.
İlerleme hızı düzlemsel kaynak bölgelerinde; 0.0057 m/s dairesel kaynaklarda ise 0.008
m/s’dir. Analizler, kaynaklı imalat süreci ve soğuma süresi olarak toplam 3000 saniye
sürmüştür. İşlemler sonucunda toplam yer değiştirme miktarları, 4 adet ölçüm noktasının
sıcaklık eğrileri ve 3000 saniye sonundaki parça üzerindeki efektif stresler incelenmiştir. 1
numaralı proses için c1, c2, c3 ve c4 numaralı ölçüm noktalarındaki maksimum sıcaklıklar
264.65°C, 260.76°C 375.70°C ve 239.89 °C görülmüştür. Proses 2 için aynı ölçüm
noktalarındaki sıcaklıklar 256.42°C, 240.43°C, 234.67°C ve 267.72°C’dir. Proses 3 için bu
sıcaklıklar 251.14°C, 240.62°C, 309.96 ve 239.71°C’dir. Sıcaklık ölçüm noktalarındaki
maksimum sıcaklıkların aritmetik ortalaması sırasıyla 285.25°C, 249.91°C ve 260,35°C’dir.
1,2 ve 3 numaralı proseslerde sırasıyla toplam yer değiştirmeler sırasıyla 1.73 mm, 1.38 mm,
1.55 mm efektif stres miktarları ise 540.50 N/mm2, 573.70 N/mm2 ve 545.33 N/mm2’dir. 1
numaralı proses en yüksek ortalama sıcaklığa ve çarpılmaya sahiptir. 3 numarada bu değerler
azalırken en düşük ortalama sıcaklık ve çarpılma miktarı 2 numaradadır.
Anahtar Kelimeler: Makine mühendisliği, gazaltı kaynağı, sonlu elemanlar methodu
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ABSTRACT
Predicting the distortions, temperature distributions and residual stresses that will occur after
welded manufacturing with the analysis made using the finite element method provides many
conveniences in terms of time and cost. In this study, the aim is to find the shape of the
manufactured parts in different welding sequences before manufacturing, to see the direction
of the temperature distributions and to determine the residual stresses that may cause weakness
in terms of strength. The part to be analyzed as a sample belongs to a front loader equipment
that can be attached to the tractors later. The task of the part is to transmit the driving force from
the hydraulic pistons to the front attachment. The workpiece to be analyzed was analyzed in
different weld sequences using the Simufact Welding package analysis program of Hexagon
company. As the welding type, gas metal arc welding was chosen in accordance with the actual
manufacturing method of the part. Ambient temperature determined 20°C. The gravitational
acceleration in the –Z direction is 9.80665 m/s². The fixture used to attach the specimen to the
positioner in the welding process was designed in SolidWorks. The workpiece is composed of
6 details. The quality of the detail materials used is S355J2G3. G2Si1 type was chosen as the
additional wire metal. The source parameters are Ampere; 245A, Voltage; It is 26.2V. The
feedrate is in the planar weld zones; It is 0.008 m/s for 0.0057 m/s circular welds. The analyzes
took a total of 3000 seconds, including the welded manufacturing process and the cooling time.
As a result of the transactions, the total displacement amounts, the temperature curves of 4
measurement points and the effective stresses on the part at the end of 3000 seconds were
examined. For Process 1, the maximum temperatures at measurement points c1, c2, c3 and c4
were seen 264.65°C, 260.76°C 375.70°C and 239.89°C. The temperatures at the same
measuring points for Process 2 are 256.42°C, 240.43°C, 234.67°C and 267.72°C. For Process
3, these temperatures are 251.14°C, 240.62°C, 309.96 and 239.71°C. The arithmetic mean of
temperature average temperatures are 285.25°C, 249.91°C and 260.35°C.In processes 1,2 and
3, the total displacements are respectively, 1.73 mm, 1.38 mm, and 1.55 mm, and the effective
stress amounts are 540.50 N/mm2, 573.70 N/mm2 and 545.33 N/mm2. Process 1 has the
highest average temperature and distortion. While these values decrease in number 3, the lowest
average temperature and amount of distortion are in number 2.
Keywords: Mechanical engineer, arc welding, finite element, finite element method
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MEKANİK KİLİTLEME YÖNTEMİ (MLM) İLE BİRLEŞTİRİLEN
MALZEMELERDE FARKLI KONİK KANAL GEOMETRİLERİNİN GERİLME
ANALİZİ
Serdar MERCAN (Doç.Dr.)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Endüstriyel uygulamalarda, farklı kimyasal ve farklı fiziksel özelliklere sahip malzeme türleri
birleştirilerek kullanılmaktadır. Temel amaç malzemelerin üstün özelliklerini bir araya
getirerek, yüksek performansın en uygun maliyetle elde edilmesidir. Birleştirme işlemlerinde
kaynak yöntemi başta olmak üzere döküm, yapıştırma, perçin ve civata ile birleştirme gibi
birçok metod kullanılmaktadır. Birleştirme yöntemleri arasında yeni ve çevreci bir yöntem olan
mekanik kilitleme yöntemide özellikle farklı metal türlerinin birleştirilmesinde başarılı bir
yöntem olarak öne çıkmaktadır. Yöntemde birleştirilen malzemelerden biri kalıp parçası (KP)
diğeri yeniden şekillendirilen parça (YŞP) olarak isimlendirilmektedir. KP içine birleşme
arayüzeyinide üzerinde bulunduran konik bir kanal açılır. Talaşlı imalat veya döküm gibi
yöntemler ile şekillendirilen parçalardan YŞP nin, KP konik kanal kısmının şeklini alması ile
bağlantı gerçekleştirilir. YŞP nın KP içinde sürtünmesi ile elde edilen ısı ve uygulanan eksenel
basınç YŞP nin şekillendirilmesinde kullanılır. Birleştirme işlemleri söküleyemen mekanik bir
bağlantı olarak gerçekleştirilmektedir. Kalıp parçasının döküm yöntemi ile imal edilmesi ise
atık oluşumunun önlenmesini sağlamaktadır. Bu durum teknolojik gelişmelerde ekosistemin
korunmasında önemli bir adımdır. Buna ek olarak birleştirme işleminden sonra da ek işlem
yapılmasına gerek yoktur. Her iki durum yöntemin çevreci yönünü ortaya koymaktadır.
Yönteme ait farklı endüstri sektörlerinde kullanımına yönelik metodolojik araştırmalar devam
etmektedir. Bu çalışma kapsamında mekanik kilitleme yöntemi ile birleştirilen farklı
malzemelerden kalıp parçasındaki, kanal geometrisine bağlı oluşan gerilme dağılımının analizi
ANSYS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Analizler için altı farklı bağlantı tasarımı
üzerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Analizlerde daha önce yapılan araştırma
sonuçlarından elde edilen verilere uygun olarak belirlenen sabit bağlantı açısı ve sabit kanal
derinliği kullanılarak kesitin daraldığı bölgede oluşturulan farklı fiziksel tasarımların bağlantı
geometrisi üzerindeki etkisi incelenmiştir. MLM ile birleştirilen numunelerde köşe
radyuslarının bağlantı mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla kullanılacağı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mekanik kilitleme yöntemi (MLM), Plastik Şekil Verme, Mekanik
Özellikler, ANSYS
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RÜZGÂR TÜRBİNLERİNDE YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ VE ÖRNEK
OLAY İNCELEMESİ
LIGHTNING PROTECTION SYSTEM IN WIND TURBINES AND CASE STUDY
Yüksek Lisans Öğrencisi Şevval ŞENGÜL
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Halil İbrahim VARİYENLİ
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
ÖZET
Rüzgâr enerjisinin küresel enerji dengesindeki payı artmaya devam ettikçe, rüzgâr türbinlerinin
güvenilirlik gereksinimleri de önem kazanmaktadır. Bu nedenle, rüzgâr türbinlerinin
yıldırımdan korunması, modern rüzgâr türbinlerinin konumu ve boyutu göz önüne alındığında
önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Uluslararası standartlarda rüzgâr türbindeki elemanlar
risk durumuna göre bölgelere ayırmıştır. Türbin üreticisi olan firmalar, yıldırımdan korunma
sistemlerinin ilgili IEC standartlarında belirtilen en yüksek koruma seviyelerine uygunluğunu
esas alarak kurulum yapmaktadır. Rüzgâr türbinlerinde yıldırımdan korunma bölgeleri
incelenmiştir. Bu çalışmada, işletmede bulunan bir rüzgâr türbininin yıldırım hasarı aldığında;
operasyon süreci ve ekonomik analizi incelenmiştir. Sahadaki operasyon süreci
detaylandırılarak yorumlanmıştır, yıldırımın kanat uç bölgesinden girdiği ardından içerde
çatallanarak bir kısmı kanat üzerinden bir kısmı da kablo üzerinden ilerlediği görülmüştür.
Hasar alan kanada ait elektronik yıldırım kartı raporunda %95,1 doğruluk oranıyla 46 +/- 4 (42
ila 51) kA şiddetinde akım geçmiş olduğunu göstermiştir. Türbinin, yıldırım darbesi aldığındaki
SCADA’daki alarm kodları ve üretim değerleri analiz edilmiştir. Yeni kanat, hasarlı kanadın
kesilme işlemi, diğer iki kanadın tamiratı ve işçilik için €505 628 bedel ortaya çıkmıştır. Hasarlı
türbine ait yaklaşık enerji üretimi hesaplanarak kâr kaybı hesaplanmıştır. Enerji üretemediği
için kâr kaybı ise €201 151 olarak hesaplanmıştır. Böylece, yıldırım hasarı alan bir rüzgâr
türbindeki toplam ekonomik kayıp €706 779 olarak hesaplanmıştır. Yıldırım hasarı sebebiyle
rüzgâr enerji santralinden üretilemeyen enerji 2250 MWh’tir. Bu enerji doğal gaz çevrim
santralinden elde edilseydi 211 397 metreküp doğal gaz kullanılarak atmosfere 462 050
kilogram karbon salınacaktı. Termik santralden elde edilseydi 585 744 kilogram kömür (linyit)
kullanılarak 1 716 230 kilogram karbon atmosfere salınacaktı. Enerjinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanarak çevrenin korunması için yıldırımdan korunma sistemlerine gereken
önem verilmelidir. Yıldırım hasarlarını önlemek için mevcut sistemlerin geliştirilme çalışmaları
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Enerjisi, Türbin, Yenilenebilir Enerji, Yıldırım koruma

ABSTRACT
As the share of wind energy in the global energy balance continues to increase, the reliability
requirements of wind turbines are essential. Therefore, lightning protection of wind turbines
has become an important issue considering the location and size of modern wind turbines. In
international standards, the equipments in the wind turbine is divided into zones according to
the risk rate. Turbine manufacturers make installations based on the compliance of their
lightning protection systems with the highest protection levels specified in the relevant IEC
standards. Lightning protection zones in wind turbines were analyzed. In this study, a wind
turbine in operation is damaged by lightning. The operation process and economic analysis are
examined. The operation process in the field was interpreted in detail, it was observed that the
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lightning entered from the blade tip area, then gave off inside, moved partly over the blade and
the cable. The electronic lightning card measures the peak current. The lightning card report of
the damaged blade showed that a current of 46 +/- 4 (42 to 51) kA had flowed with an accuracy
of 95.1%. The alarm logs and production values in SCADA when the turbine receives a
lightning strike were analyzed. A price of €505 628 was incurred for the new blade, the cutting
of the damaged blade, the repair of the other two blades and the labor. Profit loss is calculated
by calculating the approximate energy production of the damaged turbine. Since it could not
produce energy, the loss of profit was calculated as €201 151. Thus, the total economic loss in
a wind turbine damaged by lightning was calculated as €706 779. The energy that cannot be
produced from the wind power plant due to lightning damage is 2250 MWh. If this energy was
obtained from the natural gas cycle power plant, 462 050 kilograms of carbon would be released
into the atmosphere by using 211 397 cubic meters of natural gas. If it was obtained from a
thermal power plant, 1 716 230 kilograms of carbon would be released into the atmosphere by
using 585 744 kilograms of coal (lignite). Lightning protection systems should be given due
importance in order to protect the environment by providing energy from renewable energy
sources. In order to prevent lightning damage, the development of existing systems continues.
Keywords: Wind Energy, Turbine, Renewable Energy, Lightning Protection
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ATMOSFERİK DEĞİŞKENLER İÇİN NORMALLİK TESTİ ANALİZİ
ANALYSIS OF NORMALITY TEST FOR ATMOSPHERIC VARIABLES
Dr. Mine Tülin ZATEROĞLU
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada atmosferik değişkenlerin normallik testi analizi için Kolmogorov-Smirnov testi
kullanılmıştır. Kastamonu iline ait atmosferik değişkenlerden bulutluluk, nisbi nem, yağış
miktarı ve hava kalitesi indisi parametrelerinin verileri 1990-2015 dönemi için analiz edilmiştir.
Atmosferik değişkenler, belli bir bölge için bölge iklimini etkiler ve atmosferik ortamda
etkileşim halindedir. Hava kalitesi indisi, belirtilen dönemler için Amerika Çevre Koruma
Kurumu (USEPA) tarafından oluşturulan karşılaştırmalı indis metodu kullanılarak
hesaplanmıştır. Metotta, her hava kirleticisi için indis değeri hesaplanır, en büyük indis değeri
o güne ait hava kalitesi indis değeri olarak belirlenir. Normallik testleri önemlidir çünkü
istatistiksel testlerin çalışılan verilere uygulanabilmesi için ölçülen verilerin dağılımının normal
ya da normale yakın bir dağılıma uyması gereklidir. Eğer veriler normal dağılıma uymuyorsa
yani ölçülen veriler ile teorik hesaplanan değerler arasındaki sapmalar anlamlı ise, verilere
istatistiksel testler uygulandıktan sonra sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasında
hatalar oluşur, testler güvenilirliğini ve geçerliliğini yitirmiş olur. Veriler normal dağılıma
uymadığında, özellikle t ve F istatistiklerinin elde edilmesinde verilerin normal dağılıma
uyduğu kabul edildiğinden, bu testler de geçerliliğini kaybeder. Diğer bir deyişle, veriler normal
dağılıma uymayıp sapmalar olduğunda, bu durum kullanılan istatistiksel testlerin gücünü ve
sınıflandırma oranını etkiler. Tek değişkenli ya da çok değişkenli veriler için uygulanan
teknikler de tek ya da çok değişkenli olmak üzere seçilir. Grafiksel ve analitik testler, normallik
analizinde kullanılmaktadır. Analitik testlerden parametrik olmayan Kolmogorov-Smirnov
testi, normallik varsayımında yaygın şekilde kullanılan güçlü bir testtir. Verilerin normal
dağılıma uymadığı sonucu elde edilirse normal dağılıma dönüştürme teknikleri uygulanabilir.
Bu çalışmada kullanılan atmosferik değişkenlerin verilerinin normal dağılıma uygunluğunun
araştırılması için tek örnek Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve tüm dönemler için
verilerin dağılımının normal olduğu istatistiksel açıdan anlamlı (%95 güven aralığında) şekilde
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atmosferik Değişkenler, Hava Kalitesi İndis Değeri, Kolmogorov
Smirnov testi
ABSTRACT
In present study, Kolmogorov-Smirnov test was used for normality test analysis of atmospheric
variables. The data of parameters such as cloudiness, relative humidity, precipitation amount
and air quality index, which are atmospheric variables of Kastamonu province, were analyzed
for the period 1990-2015. Atmospheric variables affect the regional climate for a specific region
and interact each other in the atmospheric environment. For the studied periods, the air quality
index was calculated using the comparative index method constructed by the US Environmental
Protection Agency (USEPA). In this method, the index value is calculated for each air pollutant,
and the highest index value is determined as the air quality index value for that day. Normality
tests are important because the distribution of the measured data must fit a normal or nearnormal distribution so that statistical tests can be applied to the studied data. If the data do not
comply with the normal distribution, that is, the deviations between the measured data and the
theoretically calculated values are significant, errors occur in the evaluation and interpretation
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of the results after statistical tests are applied to the data, and the tests lose their reliability and
validity. When the data do not fit the normal distribution, especially in obtaining the t and F
statistics, these tests also lose their validity since it is assumed that the data fit the normal
distribution. In other words, when the data do not fit the normal distribution and there are
deviations, this affects the power of the statistical tests used and the classification rate. The
techniques applied for univariate or multivariate data are also chosen to be univariate or
multivariate. Graphical and analytical tests are used in the analysis of normality. The nonparametric Kolmogorov-Smirnov test, which is one of the analytical tests, is a powerful test
that is widely used in the assumption of normality. If the result is obtained that the data do not
fit the normal distribution, conversion to normal distribution techniques can be applied. The
one sample Kolmogorov-Smirnov test was used to investigate the suitability of the data of
atmospheric variables used in this study with normal distribution, and it was obtained that the
distribution of the data was normal for all periods in a statistically significant (95% confidence
interval) way.
Keywords: Atmospheric Variables, Air Quality Index Value, Kolmogorov Smirnov Test
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THE EFFECTS OF SURFACE CHARACTERISTICS UNDER WAVE IMPACT
LOADS ON CYLINDRICAL STRUCTURES
SİLİNDİR YAPILARIN DALGA KUVVETLERİ ALTINDA YÜZEY ÖZELLİKLERİN
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Master’s Degree Student Abdallah Mohamed Alwy AL BEITY
Yildiz Technical University
Asst Prof. Dr. Fatih C. KORKMAZ
Yildiz Technical University
Assoc. Prof. Dr. Bulent GUZEL
İstanbul Gelişim University
ABSTRACT
On offshore platforms, especially cylindrical legs are always tremendously put through assorted
wave impact forces. The pressure measurement of the wave loads and the structural
deformations that occur on the cylinders were figured out for the platform's life span. In this
study, the wave forces acting on the cylindrical structures are investigated experimentally.
Concurrently, the pressure distributions and deformations that happened in the modified
cylinder surface characteristics were decided by applying a hydrophobic coating.Hydrophobic
surface coating resulted in the increased water drop angle to the surface, hence the adhesion of
the water on the surface has reduced. The geometric change or added weight coated on the
surfaces of the cylinders is not remarkable. Both hydrophobic and hydrophilic surface cylinders
were subjected to wave loads with different wave amplitudes and frequencies repeatedly. The
wave's pressure distributions and surface deformations of the cylinders were measured by three
pressure sensors installed on the focal points of the cylinders and a strain gauge installed inside
the cylinders, respectively. Each pressure measurement variation was analysed and interpreted
in detail when the surface characteristics of cylinders changed.For the hydrophobic surfaces,
the pressure response of the cylinder changed depending on the position of the pressure sensor
by decreasing the maximum pressure or the impact time. The structural deformations because
of the cylinders surface characteristics that changed for the hydrophobic surface were compared
with the strain values. In addition, the distribution of the impacting wave on the surface varied,
and the structural deformation also changed. This observation is supported by image processing,
and it reveals the difference in the water body size to which the surface is exposed.
Keywords: Wave Impact, Experiments, Hydrophobic surface, structural deformation.
ÖZET
Açık deniz platformlarında özellikle silindir ayakları çeşitli dalga darbe kuvvetlerine maruz
kalır. Meydana gelen kuvvetlerin ölçümü ve oluşturduğu yapısal deformasyonlar sistemlerin
ömrü için tespit edilmelidir. Bu çalışmada, silindir yapıya gelen kuvvetler deneysel olarak
incelenmiştir. Aynı zamanda hidrofobik kaplama uygulanarak yüzey özellikleri değiştirilen
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silindirin basınç dağılımı ve deformasyon farklılığı tespit edilmiştir.Hidrofobik yüzey
kaplanmasıyla su damlasının yüzeyle yaptığı açı arttırılmış ve dolayısıyla suyun yüzeyde
tutunabilirliği azaltılmıştır. Yüzeye uygulanan kaplama silindir üzerinde oluşturduğu geometrik
değişim veya ek ağırlık dikkate değer değildir. Silindirik yapı farklı dalga genlik ve frekansta
yüklere maruz bırakılıp, hem hidrofobik hem de hidrofilik yüzey durumu için tekrar edilmiştir.
Dalgalar, silindirlerin üç noktasına yerleştirilmiş basınç sensörleri ve silindirlerin yüzey
gerinimini ölçmek için silindirin içine yerleştirilmiş bir gerinim ölçer ile sırasıyla basınç
dağılımı ve yüzey deformasyonu ölçülmüştür. Silindirin yüzey özellikleri değiştirildiğinde, her
bir basınç ölçümündeki değişmeler detaylı incelenip yorumlanmıştır. Yüzey özelliklerinin
değişiminin yapısal deformasyona etkisi, gerinim değerleriyle karşılaştırılmıştır.Yüzeyin
hidrofobik kaplandığında silindirin cevabı değişmiş basınç sensörünün konumuna göre ya
maksimum basınçta azalma ya da çarpma süresine değişmeler gözlemlenmiştir. Ayrıca çarpan
dalganın yüzeydeki dağılımı değiştiği için oluşturduğu yapısal deformasyon da farklılaşmıştır.
Bu durum, görüntü işlemeyle de desteklenerek yüzeyin maruz kaldığı su kütlesinin
büyüklüğünün farkı da ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dalga Çarpması, Deney, Hidrofobik yüzey, yapısal deformasyon
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TASIT TASARIMINDA PUNTA KAYNAK NOKTALARININ YERLEŞİMİ VE
KRİTİK PUNTALARIN TESPİTİ
LOCATION OF SPOT WELDING POINTS IN THE VEHICLE DESIGN AND
DETECTION OF CRITICAL SPOTWELDS
Doç. Dr. Abdulkadir CENGİZ
Kocaeli Üniversites
Yüksek Lisans Öğrencisi Yalçın GÜLENER
Kocaeli Üniversitesi
ÖZET
Otomotiv sektöründe farklı ve aynı türdeki çelik sacların birleştirilmesinde sıklıkla kaynak
işlemi kullanılmaktadır. Bu birleştirme işleminde en yaygın olarak kullanılan kaynak yöntemi
ise elektrik direnç nokta (punta) kaynağıdır. Bir otomobilde ortalama 4000 ila 6000 arasında
punta kaynağı bulunmaktadır. Punta direnç kaynağının avantajları; nispeten temiz ve çevreci
bir proses, otomasyona uygun ve kolay uygulanabilir bir yöntem olması, dolgu metaline
ihtiyacın olmaması, kazalara ve yaralanmalara neden olabilecek açık alevin bulunmaması ve
kaynak işleminin uzman operatör gerektirmemesi şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada, araç
gövdesi üzerinde manuel ve robotik otomasyonlarla gerçekleştirilen punta kaynak
uygulamaları, Punta kaynak teknolojileri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca taşıt gövde
saclarının birleştirmelerine dair tasarım ve analiz süreçleri anlatılmıştır.Nokta direnç kaynak
yöntemi ile iki yada daha fazla metal sacın, kimyasal bileşimi ve kalınlıkları farklı metallerin
veya başka bir metalle kaplanmış sacların birleştirilerek otomobil gövde parçaları ve karoseri
imalatı yapılmaktadır. Modern otomobil imalatında yaklaşık 700 adet preslenmiş ve kesilmiş
parça ile 400 adet talaş kaldırılarak işlenmiş parça kullanılmaktadır. Bu parçalar çeşitli
birleştirme tekniklerinin(cıvata, perçin, lehimleme, yapıştırma… vb.) yanı sıra en çok (yaklaşık
5000 adet) nokta direnç kaynağı ile birbirine bağlanmaktadırlar. Bu örnek bize nokta direnç
kaynağının, otomotiv endüstrisi için ne denli önemli ve etkin olduğunu açıkça
göstermektedir.Otomotiv sanayii, farklı imalat yöntemlerinin kullanıldığı, yüksek kalite elde
etmeyi amaçlayan sanayii dalıdır. Otomotiv gövdesinin imalatında başlıca direnç nokta kaynağı
olmak üzere MAG, projeksiyon ve oksi-asetilen kaynağı kullanılır. Otomotiv sektöründe,
gövde imalatında en çok kullanılan üretim yöntemi olan direnç nokta kaynağıdır. Her araç için,
4000-6000 nokta olması ve robotik üretim süreçlerinde her robot için 10-15 punta kaynak sayısı
hedefi bulunması göz önüne alındığında, punta sayısının üretim yatırımına etkisi de daha net
anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, kaynak sayısının optimum değerde tutulması her açıdan
önemlidir.Bu çalışma ile, örnek bir araç gövdesi için, ilk adım olarak yorulma ve çarpışma
yüklerine bağlı olarak kritik punta noktalarının yerlerinin tespiti ve bu kaynaklar içerisinde
kritik öneme sahip olanlarının tespiti yapılmıştır.Kritik puntaların belirlenmesinde göz önüne
alınan kriterler, bu kriterlerin yorumlanması, punta kritikliğinin belirlenmesinde kullanılan
analizler sonucu doğrulandı. Punta kritikliğinin nasıl değerlendirileceği, gövdesinde bulunan
kaynakların tasarım kriterleri, kriterlerin neye göre belirlendiği aracın hangi bölgesinde ne
kadar ve hangi çeşit kaynak bulunması edinilen endüstriyel tecrübeler ve analizler ile
açıklandı.Belirlenen kriterlere göre ön değerlendirmede kritik olarak belirlenen puntaların CAE
analizleri test kriterlerine karşı simule edilmesi, yorumlanması ve buna göre göre kritik punta
belirleme süreci nasıl oluşturulur bu uygulamalı yapıldı. Bu analizler yalın araç gövdesini (body
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in White) kapsamaktadır. Araç gövdesi montaj edilirken birkaç bölüme ayrılmıştır. Bu
bölümlerde kendi içinde fizibilite kurallarına uymak kaydıyla toplanma sırası belirlenmektedir.
Her kısım kendi içinde bir montaj haline gelip sonrasında ana gövdeyi oluşturmak için bu
montaj kısımları birleştirilir. Araç gövdesi üzerinde bazı bölgeler güvenlik açısından bazı
bölgeler ses izolasyon ve bazı bölgelerde kalite algısı açısından önemlidir. Bunlar optimizasyon
çalışması yapılarak ideal bir gövde tasarımı gerçekleştirilir.Çalışma kapsamında kullanılacak
materyaller: Araç gövdesi tasarımına ait CAD verisi mevcuttur. CAD verilerinin yorulma
analizi için kullanılacak yazılım lisanslı olarak işletmenin imkanlarından faydalanıldı. Tasarım
doğrulaması yapılmış araç gövdelerinden elde edilen veriler kullanıldı.Çalışma kapsamında
kullanılacak materyaller: Araç gövdesi tasarımına ait CAD verisi mevcuttur. Tasarım
doğrulaması yapılmış araç gövdelerinden elde edilen veriler kullanıldı.Gövde yorulma
analizlerinde ANSYS program alt yapısı ile yol koşullarında gerçek testler ile elde edilen yol
verileri ile analiz koşturuldu. Yorulma mukavemet değeri kritik noktaya ulaşan bölgeler için
punta kaynakları tespitleri yapıldı.Gövde çarpışma analizlerinde LS-DYNA analizleri
tamamlandı. Non-Lineer malzeme modelleri ile gerçekleştirilecek analiz ile gerilme
yığılmalarının yoğun olduğu bölgeler ve bu bölgelerde yükü üzerine alan puntaların tespiti
yapıldı. Bu analizlerde, çarpışma yükü sonucunda, nokta kaynağı ile birleştirilmiş bölgelerdeki
puntaların yırtılmadığının tespiti yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Kritik Punta, Nokta Direnç Kaynağı, CAE Analizi, Yorulma
Mukavemeti, Çarpışma
SUMMARY
Welding is frequently used in joining different and same types of steel sheets in the automotive
industry. The most widely used welding method in this joining process is electrical resistance
spot welding. An average of 4000 to 6000 spot welds are available in an automobile.
Advantages of spot resistance welding; It can be listed as a relatively clean and environmentally
friendly process, being an automated and easily applicable method, no need for filler metal, no
open flames that may cause accidents and injuries, and the welding process not requiring an
expert operator. In this study, information is given about spot welding applications and spot
welding technologies performed with manual and robotic automations on the vehicle body. In
addition, the design and analysis processes of the joining of vehicle body sheets are
explained.Automobile body parts and bodywork are manufactured by combining two or more
metal sheets, metals with different chemical composition and thickness, or sheets coated with
another metal, with the point resistance welding method. In modern automobile manufacturing,
approximately 700 pressed and cut parts and 400 machined parts are used. In addition to various
joining techniques (bolts, rivets, soldering, gluing, etc.), these parts are connected to each other
with the most (approximately 5000) point resistance welding. This example clearly shows us
how important and effective point resistance welding is for the automotive industry.The
automotive industry is a branch of industry that uses different manufacturing methods and aims
to achieve high quality. MAG, projection and oxy-acetylene welding are used in the
manufacture of the automotive body, with the main resistance spot welding. In the automotive
industry, resistance spot welding is the most widely used production method in body
manufacturing. Considering that there are 4000-6000 points for each vehicle and that there is a
target of 10-15 spot welds for each robot in robotic production processes, the effect of the
number of spots on the production investment can be understood more clearly. For these
reasons, keeping the number of resources at an optimum value is important in every respect.
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In this study, for a sample vehicle body, as a first step, the location of the critical center points
depending on the fatigue and collision loads and the determination of the critical ones among
these sources were made.The criteria taken into account in the determination of the critical
centers, the interpretation of these criteria, and the analyzes used in the determination of the
spot criticality were confirmed. How the criticality of the spotweld will be evaluated, the design
criteria of the spotwelds in the body, how the criteria are determined, how much and what kind
of welds are found in which part of the vehicle were explained with the industrial experience
and analysis.This was done in practice, how to simulate and interpret the spots that were
determined as critical in the preliminary evaluation according to the determined criteria, against
the CAE analysis test criteria, and how to create the critical spot determination process
accordingly. These analyzes cover the lean vehicle body (body in white). The vehicle body is
divided into several sections during assembly. The meeting order is determined in these
sections, provided that they comply with the feasibility rules. Each part becomes an assembly
in itself and then these assembly parts are combined to form the main body. Some areas on the
vehicle body are important in terms of security, some areas are important in terms of sound
insulation and in some areas the perception of quality. An ideal body design is realized by
performing these optimization studies.Materials to be used within the scope of the study: CAD
data of vehicle body design is available. The software to be used for fatigue analysis of CAD
data was licensed and the facilities of the enterprise were utilized. Data obtained from vehicle
bodies with design validation were used.Materials to be used within the scope of the study:
CAD data of vehicle body design is available. Data obtained from vehicle bodies with design
validation were used.In the body fatigue analysis, the analysis was run with the road data
obtained by real tests in road conditions with the ANSYS program infrastructure. Spot welds
were determined for the regions where the fatigue strength value reached the critical point.LSDYNA analyzes were completed in hull collision analyses. With the analysis to be carried out
with non-linear material models, the regions where stress concentrations are intense and the
centers that take the load in these regions were determined. In these analyses, it was determined
that as a result of the collision load, the spots in the regions joined with the spot weld were not
torn.
Keywords: Critical Spot, Spot Resistance Welding, CAE Analysis, Fatigue Strength, Collision
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HUMAN RESOURCES EMPLOYING GREEN PRACTICES
TO ENSURE A BETTER ENVIRONMENT
DAHA IYI BIR CEVREYI SAGLAMAK ICIN YESIL INSAN KAYNAKLARI
UYGULAMALARI
Yussuff Azeez
Saint Peter`s University
Dr. Gulhan Bizel
Saint Peter`s University
ABSTRACT
In the recent era, several new applications of Human Resources Management are being
observed. Green Human Resource Management (Green HRM) is a relatively new research
subject during the recent decades that encompasses all aspects and practices of human resource
management that aim to achieve environmental sustainability. The goal is to harmonize
corporate and societal aims of human resources functions without jeopardizing corporate
objectives. Green HRM is critical to achieving broader goals including cost-cutting, increasing
corporate social responsibility initiatives, and making organizations more appealing in terms of
employer branding. Overall, it will also impact the companies’ end-results and profit target to
achieve. The purpose of this research is to suggest and promote strategies for making HRM
more environmentally friendly. Integrating environmental aims and strategies into a company's
overall strategic development goals aid in the creation of an effective Environmental
Management System. In this work, the purpose would be accomplished by conducting
interviews and surveys with ten persons from diverse industries to determine their level of
understanding of HRM's green initiatives and gaps to be fulfilled. The main question that an
answer is being looked for: “Is the notion clear to them, and if so, what efforts are they taking
to make the vision a reality?”. The study discovered that professionals working in the fields of
clinical research, clinical psychology, and environmental engineering all gave the Green
Human Resource Management initiative high priority within their respective companies at an
equal rate.
Keywords: Human Resource Management, Green Human Resources, Environmental
Management System
ÖZET
Son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da çeşitli farklı yaklaşımların
ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Yeşil insan kaynakları yönetimi (Yeşil IKY) son dönemlerde
diğer insan kaynakları konularına göre göreceli olarak daha yeni bir araştırma konusu olarak
ortaya çıkmıştır. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tasarlanan insan kaynakları
yönetimi uygulamalarını kapsamaktadır. Amaç, kurumsal hedeflere tezat düşmeden insan
kaynakları fonksiyonlarının kurumsal ve sosyal hedeflerini bir arada harmanlamaktır. Yeşil
insan kaynakları yönetimi maliyet düşürme, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımlarını artırma
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ve çalışan algısı gibi terimlerle şirket ve organizasyonların algısını daha üst bir seviyeye
çekmede de katkıda bulunabilir. Bunların yani sıra, genel olarak şirketin ana hedeflerine
ulaşmada da katkısı olacak bir yaklaşımdır. Bu araştırmanın amacı insan kaynakları
yönetiminin daha çevre dostu bir şekilde uygulanabilmesinin mümkün olduğunu açıklamak ve
bu konudaki stratejiler hakkında çeşitli öneriler sunmaktır. Çevreci amaçların ve stratejilerin
birleştirilmesi şirketin verimli çevreci yönetim sistemi geliştirilmesine yardım eder. Bu
çalışmada belirlenen amaca hizmet edebilmek için, farklı sektörlerden 10 çalışan uzman kişiyle
gerçekleştirilen anket ve röportaj yönetimi ile analiz yapılmıştır. Burada sorulan ana soru: Bu
misyon ilgili detaylar yöneticilerin aklında açık ve net mi? Evetse, yöneticiler bunu
gerçekleştirmek için yeterli yöntemleri kullanıyor ve uyguluyorlar mı? Araştırmanın
bulgularına göre klinik araştırma, klinik psikoloji ve çevre mühendisliği gibi profesyonel
çalışanların yeşil insan kaynakları yönetimi konusuna şirketleri doğrultusunda ve şirketlerinin
algı seviyesiyle paralel olarak konuya önem verdikleri ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeşil İnsan Kaynakları, Çevreci Yönetim
Sistemi
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UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF STUDENT’S SATISFACTION DURING
ACADEMIC LIFE: A CASE STUDY OF IBN HALDUN UNIVERSITY
Assistant Professor Dr. Asad Ul Islam KHAN
Corresponding Author, Ibn Haldun University, Istanbul Turkey.
Assistant Professor Dr. Thseen NAZIR
Ibn Haldun University, Istanbul Turkey.
PhD Student: Tabish NAWAB
Ibn Haldun University, Istanbul Turkey.
ABSTRACT
The aim and goal of every educational institution around the world are to impart standard and
quality education and focus on enhancing the improvement of their standards and quality. Such
changes and upgrades are necessary to achieve and attract intellectual minds worldwide. Globally,
the universities are continuously working on enhancing the quality of education and the level of
satisfaction of their students. As the students are the center of the learning process, so the
universities use various methods to assess and then bring necessary changes that can elevate the
quality of education and students’ satisfaction. This study aims to identify key aspects of the
educational experience and crucial features of overall expression of satisfaction of students of Ibn
Haldun University. Determining which features of the students’ experiences are the most closely
related to overall satisfaction may provide information about actions to maintain high levels of
satisfaction during the students’ academic life in Ibn Haldun. The study uses a sample of 146
undergraduate students belonging to various departments, programs and nationalities. From the
surveyed students, 69% of them are female and 31 percent of them are male. A vast majority of
surveyed students (more than 82%) have been studying at Ibn Haldun for more than 2 years. The
students were surveyed about their satisfaction level on different dimensions like academic,
accommodations, facilities and services, extracurricular, economic and financial, social and
cultural and the expectations before joining Ibn Haldun. The descriptive statistics with appropriate
graphical presentations have been used to explore the dynamics of students’ satisfaction.
Furthermore, the tests of independence and regression analysis based on General to Specific (GetS)
have been carried out to reveal the key and crucial features of students’ satisfaction. The findings
of the study indicate that the overall satisfaction of the students is not related to gender and
nationality. However, there is a strong positive relationship between the students’ satisfaction and
their time at Ibn Haldun. The vital and key dimensions of overall students’ satisfaction are
economic and financial factors, academic features and the facilities and services. The study
concludes that the students’ satisfaction can be further improved by enhancing the abovementioned features and a special attention may be given to social and cultural integration of
students, accommodation facilities provided to the students and extracurricular activities to
improve the satisfaction of the students.
Keywords: Student’s satisfaction, Academic satisfaction, Economic and Financial satisfaction.
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TO STUDY THE PERSONAL ADJUSTMENT ISSUES AND COPING STRATEGIES
OF INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY.
Dr. Thseen NAZIR
Assistant Professor
Ibn Haldun University,
Ayşe Özçiçek
Research Assistant
Ibn Haldun University,
ABSTRACT
The choice of higher education and destination country have diffrent meanings for international
students. International students choose their educational destination country keeping number of
factors into considerations. The factors may vary from Quality of education, reputation of
institution and academia to the oppertunities of learning new culture and languages. From last
few decades Turkey is becoming one of the choosen destination on education arena of
international students. Due to the quality higher education and strategic location, Turkey is
counted in one of the prime choices among international students. These international students
face challenges in numerous areas such as academics, socio-cultural, financial, personal.
Generally, every international student as well as literature had focused more on these issues
rather then focusing on personal adjusment issues. There is a strong gap within the literature
regarding the understanding of personal adjustment issues which can have profound effect on
the other key areas of adjustment. This paper will highlight those key factors which are effecting
international students personal issues. The study consists of 300 international students who are
studying in diffrent cities of Turkey. In order to understand the problem in depth, mixed design
method was used. The quantitative results concluded that there are number of variables which
are effecting the personal adjustment. In addition, the qualitative results explain in depth how
geographical and socio-cultural proximity plays an important role in personal adjustments and
make overall adjustment process easy. Qualitative analysis also revealed number of adaptive as
well as maladaptive strategies which are used by international students in oder to adjust in
Turkey.
Key words:- Higher education, Personal adjustment issues, Coping Strategies, Adjustment.
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THE ROLE OF FAMILY FIRMS ON THE LEVEL OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIVENESS IN AN EMERGING COUNTRY CONTEXT
Araş. Gör. Dr. Elif CEMEK
Adıyaman University
ABSTRACT
This study examines the effects of family firms on corporate social responsiveness of Turkish
firms listed in the BIST100 index. Family firms have attracted scholarly attention and there are
numerous studies on difference between family and non-family firms especially when it comes
to discrepancies in governance, ownership and leadership etc. However, there are limited
number of studies focusing on relationship between family firms and corporate social
responsiveness. Together with this, the majority of studies focus on developed countries.
Considering this gap in the literature, this study examines the relationship between Turkish
family firms and level of corporate social responsiveness. Theoretical framework is based on
socioemotional wealth theory asserting that family firms value their reputation and family
image more than the non-family firms and agency theory stressing that family shareholders
pursue personal interests by exerting their authority to the detriment of minority shareholders.
The sample of the study consists of firms listed in the BIST100 index. Dependent variable
(corporate social responsiveness), independent variables, and control variables are gathered
from Public Disclosure Platform, Eikon database, financial reports and annual reports of firms
and data will be analyzed through regression analysis. In a nutshell, this study examines the
effects of family firms on corporate social responsiveness in an emerging country context.
Keywords: corporate social responsiveness, family firms, emerging country context
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SUSTAINABLE USE OF BIOWASTE FOR GREEN ENERGY
Dr. Ghanshyam Barman
C G P I T, Uka Tarsadia University, India
Abstract
Global energy demand increasing by almost 4% in 2022, which was 5 % in 2021, according to
IEA report. Nearly 80% of the energy is generated using fossil fuels. The burning of fossil fuel
is the major contributor for the release of harmful green house gases. The fossil fuels
combustion has been the major factor for the deterioration of environment. The global
population estimated to add two billion more in the coming 20 years. It is estimated that by
2040 electricity generation is increase by 52%. Use of biowaste for power generation can play
an important role to achieve net zero emission 2050 goal. Biowaste utilization as power
resource will increase efficiency. This will ensure to decrease over exploitation of natural
resources. Commercialization of biowaste and residues for energy will be helpful in providing
clean air and improve water quality. These waste and residues work as supplement and reduce
fuel loads on the world. The use of biowaste for power generation will ensure energy security
and resilient for all. Mobilization of biowaste not only supports sustainable growth, economic
development and jobs to many people for waste collection, transportation, sorting, processing
and during the end use. Some part of a biowaste can be used as biofertilizer in place of chemical
fertilizer in farming to grow high-yielding crops. The carbon footprint will also be reduced by
using biowaste for power generation to be a sustainable development of the world.
Key words: energy, biowaste, power, electricity, sustainable, resources
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BLUE ECOSYSTEM IN LINE WITH SUSTAINABLE GOALS
Dr. Ghanshyam Barman
C G P I T, Uka Tarsadia University, India
ABSTRACT
Oceans were the source of life on earth. Early civilizations on the earth were developed near
water bodies. 2/3 part of earth is covered by water. 45% of our population depends upon water
for theie livelihood. Oceans play an important role for the existence of life on earth. The
emission of harmful gases by ever-growing quest to excel in industrial development led to
environmental degradation. The ocean regulates drives and controls the earth’s system which
makes life to continue on earth. The rainwater caused by monsoon, water cycle, weather system,
climate, sea coast, food for us, and the life gas oxygen in the air for breathing, are all based
upon the sea. Sustainable system for growth, development and progress is essential global
resource and important for green future. The continuous deterioration of blue ecosystem due to
pollution, and led to ocean acidification was reversed and controlled during covid time was
helpful to revive it. The marine ecosystem decides the environment and life on earth. The
biodiversity including flora and fauna in water, land and air ecosystems are adversely affected
by the pollution and deterioration in the blue ecosystem. Saving our ocean should be a priority.
Blue biodiversity is essential for the well being of our planet. Marine biodiversity and
ecosystem should be conserved by strict implementation of rules and regulation. No harmful
activities should be allowed in marine areas. The fishing, mining and other commercial
activities to exploit natural resources in marine need to be continue under close observation and
its monitoring. United Nations 17(sustainable development goals) SDGs for sustainable
development using green and environfriendly technology and the interactions between the
oceans and the humans. In SDG 14: Life below water is an important goal, which will be a
game changer in achieving SDG’s for a sustainable future.
Keywords: blue ecosystem, oceans, industries, pollution, sustainable development goals,
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7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ, SAYISAL VE
CEBİRSEL OLARAK İFADE ETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE SKILLS OF EXPRESSING SHAPE PATTERNS OF 7TH
GRADE STUDENTS NUMERICALLY AND ALGEBRAULLY
Yüksek Lisans Öğrencisi Burcu DEMİR
Amasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Birol TEKİN
Amasya Üniversites
ÖZET
Çalışmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin şekil örüntülerini, sayısal ve cebirsel olarak ifade
edebilme becerilerini incelemektir. Örüntü, çoğunlukla uzaysal ve geometrik karaktere sahip
iki veya üç boyutlu nesne ya da sayıların belli bir kurala göre, devam eden sayı veya şekil
dizisidir. Literatür taraması yapıldığında örüntü kullanarak yapılan araştırmaların az olduğuna
rastlanılmış, öğrencilerin şekil örüntüleri, sayısal örüntü ve cebirsel olarak transfer etmede bazı
sorunlar yaşadıkları anlaşılmış ve bu konularda daha fazla araştırmalara yer verilmesinin
faydalı olacağı düşünülmüştür. Araştırmada özel durum çalışması yöntemi benimsenmiştir.
Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ili, Sincan İlçesindeki
ortaokulların 7. sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ankara ili
Sincan ilçesinde bulunan bir ortaokulda 7. sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışma grubuna seçilecek katılımcılardan derinlemesine bilgi elde edebilmek için amaçlı
örnekleme ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Yapılan bu araştırmada verileri toplarken, 5 acık
uçlu sorudan oluşan “Örüntü Kavrama Testi”’ nden yararlanılmıştır. Uygulanacak bu testin
literatür çalışmaları doğrultusunda pilot uygulaması yapılmış ve alanında uzman olan iki
öğretmen ve öğretim üyesinin görüşleri alınarak test, son haline getirilmiştir. Araştırmada
çalışma verilerinin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden (frekans, yüzde hesabı,
ortalama, standart sapma) ve katılımcıların şekil örüntülerini sayısal olarak gösterebilme
becerileri ile cebirsel olarak gösterebilme becerileri arasındaki ilişkiyi ulaşabilmek için
korelasyon hesaplamasından faydalanılacaktır.Çalışma devam etmekte olup, bulgulara ait
veriler sunumda izleyicilerle ayrıntılı olarak paylaşılacaktır. Bulguların değerlendirilmesi
sonucunda öğrencilerin, bir örüntünün herhangi bir elemanının kaçıncı adımda yer aldığını
belirlerken ve şekil örüntüsünü sayısal ve cebirsel olarak ifade ederken yaşadıkları sorunlarla
birlikte en başarılı oldukları alanlar hakkındaki bilgiler katılımcılarla ayrıntılı olarak
paylaşılacaktır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, araştırmacılara bazı önerilerde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cebirsel İfade, Sayısal Örüntü, Şekil Örüntüsü.
ABSTRACT
The aim of the study is to examine the ability of 7th grade students to express their shape
patterns numerically and algebraically. A pattern is a two- or three-dimensional object with
mostly spatial and geometric characters, or an array of numbers or shapes that continues
according to a certain rule. When the literature was examined, it was found that the researches
using patterns were rare, it was understood that the students had some problems in transferring
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shape patterns, numerical patterns and algebraics, and it was thought that it would be useful to
include more research on these subjects. In the research, the method of case study was adopted.
The universe of the research is made up of students studying in the 7th grade of secondary
schools in Xinjiang District, Ankara province in the 2021-2022 academic year. His sample
consists of 30 students in the 7th grade at a secondary school in Xinjiang, Ankara Province. In
order to obtain in-depth information from the participants to be selected for the study group, a
working group was created with purposeful sampling. In this research, the "Pattern
Comprehension Test", consisting of 5 open-ended questions, was used when collecting the data.
In line with the literature studies of this test, the pilot was applied and the test was finalized by
taking the opinions of two teachers and faculty members who are experts in their fields. In the
analysis of the study data, the method of descriptive statistics (frequency, percentage
calculation, average, standard deviation) and correlation calculation will be used to achieve the
relationship between the ability of participants to show shape patterns numerically and their
ability to show them algebraically. The study is ongoing and the data of the findings will be
shared in detail with the audience in the presentation. As a result of the evaluation of the
findings, information about the areas where students are most successful will be shared in detail
with the participants when determining the number of steps taken by any element of a pattern
and expressing the pattern pattern numerically and algebraically. In line with the results
reached, some recommendations will be presented to the researchers.
Keywords: Algebraic Expression, Numeric Pattern, Shape Pattern.
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