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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

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.
 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.

Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

Sunum Dilleri: Türkçe, İngilizce, Rusça
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V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Ege University

MELEZLEME İLE ELDE EDİLEN BAZI
PATATES KLONLARININ IN VITRO
YUMRU PERFORMANSLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI

University of South
Australia

TOPRAK ASİTLİK DERECESİNİN
ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BOYA
İNDİKATÖRLER VE DÖNER
KARIŞTIRICILAR ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

Ege University

FARKLI OLUM SURELERİNE SAHİP
BAZI PATATES GENOTİPLERİNİN
GENETİK STOKLARININ İN VİTRO
MUHAFAZASI

Assoc. Prof. Dr. Abdurrahman
KÖSEMAN
Prof. Dr. Fatih AKDEMİR
Prof. Dr. İbrahim ŞEKER

Turgut Ozal
University
Turgut Ozal
University
Firat University

EFFECTS OF CHITOSAN COATING
AND DIFFERENT STORAGE PERIODS
OF BROILER BREEDER EGGS ON
GROWTH PERFORMANCE AND
CARCASS CHARACTERISTICS

Prof. Dr. Özgün KALKIŞIM
Arş. Gör. Mehmet Zahit AYDIN

Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi
Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi

RİZE İLİNİN ARDEŞEN İLÇESİNDE
YETİŞEN YEREL ARMUT
(PyruscommunisL.) ÇEŞİTLERİNİN
BAZI POMOLOJİK VE MORFOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
(POSTER SUNUM)

Dr. Öğr. Üyesi Yelderem
AKHOUNDNEJAD

Şırnak Üniversitesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FARKLI
EKİM TARİHLERİNİN,
TÜRKİYE&#39;NİN GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BAZI
KAVUN GENOTİPLERİNİN VERİM,
BİTKİ BESİN İÇERİĞİ VE KALİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dr. Nurcan KARSLIOĞLU KARA

Uludağ Üniversitesi

SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE
BUZAĞI REFAHI İÇİN ÖNEMLİ OLAN
FAKTÖRLER

YAZARLAR
Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

Dr. Mustafa ÜÇGÜL
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-2 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Latife Ceyda İRKİN
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Bezmialem Vakıf
Üniversitesi

KURKUMİNİN KEMOPREVENTİF
AKTİVİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Latife Ceyda İRKİN

Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi

MİKROALGLERİN
BİYOREMEDİASYONDA KULLANIMI

Dr. Öğr. Üyesi Latife Ceyda İRKİN

Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi

TÜRKİYE’DE BİYOEKONOMİ

Muhammed Burak AKGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜLDAL

Adıyaman
Üniversitesi

DEHİDRO-P- CYMENE’NİN IR VE
RAMAN SPEKTROSKOPİK ANALİZİ

Hacıyeva İradə Balay qızı
Novotorjina Nelya Nikolayevna
Musayeva Bella İskəndər qızı
Səfərova Mehparə Rəsul qızı

Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat
Universiteti
Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası

2,2-DİMETİL-4-METİL-OKSİMETİL1,3-DİOKSOLAN-4KARBAMOİLMETİLBUTİLKSANTOG
ENATIN SİNTEZİ VƏ SİYRİLMƏYƏ
QARŞI AŞQAR KİMİ SİNTETİK VƏ
YARIMSİTETİK YAĞDA TƏDQİQİ

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KAYA
Prof. Dr. Ayşe Dilek MADEN

Iğdır Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

GRAFLARDA BİRİNCİ VE İKİNCİ
ZAGREB İNDEKSLER İÇİN SINIRLAR

YAZARLAR
Tuğbanur SELÇUK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜNEŞ BAYIR
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-3 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alper AKAY
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577
YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Gökhan ÇORAPLI

Yüksekova Devlet
Hastanesi

AŞIRI ÖKSÜRÜĞE BAĞLI GELİŞEN
KOSTA KIRIĞI VAKALARI

Öğr. Gör. Dr. Kübra KAYAOĞLU

Fırat Üniversitesi

COVID 19 ENFEKSİYONU
NEDENİYLE HEMŞİRELERİN
ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alper AKAY

Kocaeli Üniversitesi

BEŞ YILLIK HİPOSPADİAS
DENEYİMİ; TEK MERKEZLİ
ÇALIŞMA

Öğr. Gör. Dr. Kübra KAYAOĞLU

Fırat Üniversitesi

COVID 19 ENFEKSİYONU SIRASINDA
ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ

Azize Gözde ATAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan
KENDİRKIRAN
Dr. Deniz KAYA MERAL
Dr. Öğr. Üyesi Makbule BATMAZ

Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı
ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Haliç Üniversitesi
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Haliç Üniversitesi

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE HASTA
OLARAK ve SAĞLIK ÇALIŞANI
OLARAK GÜVENLİK

Uzm. Dr. Abdullah Arif YILMAZ

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi İstanbul
Koşuyolu Yüksek
İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

KORONER ARTER CERRAHİSİNDE
PREOPERATİF ANTİKOAGÜLAN VE
ANTİTROMBOTİK TEDAVİNİN
POSTOPERATİF KANAMA ÜZERİNE
ETKİSİ

Dr. Deniz KAYA MERAL
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan
KENDİRKIRAN
Azize Gözde ATAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Makbule BATMAZ

Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı
ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Haliç Üniversitesi
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Haliç Üniversitesi

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE
KENDİLİĞİN TERAPÖTİK
KULLANIMI, ÖZ-FARKINDALIK ve
TERÖPATİK İLİŞKİ

Arş. Gör. Nahid GAMBAROV
Dr. Öğr. Üyesi Bartu BADAK

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

LOKAL İLERİ MEME KANSERLİ
HASTALARDA SEMPTOMATİK
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 12:30-14:30
OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Munise DURAN
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

İnönü Üniversitesi

VELİ ALGISINA GÖRE COVİD-19
PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN
EĞİTİM SÜRECİNİN NİTELİĞİ:
MALATYA İLİ ÖRNEĞİ

Çağ Üniversitesi
MEB

OKUL ÖNCESİ UZAKTAN EĞİTİM
SÜRECİNDE STEM UYGULAMALARI
BİR ETWİNNİNG PROJESİ
(STEMATEMATİK VE MASAL)
ÖRNEĞİ

Arş. Gör. İclal ALKAN

İnönü Üniversitesi

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ EĞİTİMDE
TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN
TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ

Cansu KARATEKİN
Öğr. Gör. Remziye AKARSU

Beta Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon
Merkezi
Biruni Üniversitesi

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA AYAK
REFLEKSOLOJİSİNİN DUYU
MODÜLASYONUNA VE UYKUYA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abdullah BİNGÖLBALI
Doç. Dr. Cumaali YAVUZ
Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA

Meb
Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi

ANTRENÖRLERİN DEĞERLER
EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ:
ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Dr. Ramazan AKAN
Duygu Gonca ERGİN

Bursa Uludağ
Üniversitesi
Çağ Üniversitesi

(P4C) ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE
EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ DOYUM VE SINIF
YÖNETİMİNE ETKİSİ

Öğr. Gör. Remziye AKARSU
Cansu KARATEKİN

Biruni Üniversitesi
Beta Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon
Merkezi

SOSYAL FOBİ, ANKSİYETE VE
DEPRESYON SEMPTOMLARI
BULUNAN ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNDE X-BOX KİNECT
OYUNUN ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Munise DURAN

İnönü Üniversitesi

İSPANYA VE İTALYA’DA OKUL
ÖNCESİ EĞİTİME COVİD-19’UN
ETKİLERİ

Doç. Dr. Cumaali YAVUZ
Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA
Mustafa ÇİÇEK

Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
meb

SPOR EĞİTİMİ ALAN ORTAÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
DOĞRULTUSUNDA KARİYER
KAYGILARININ İNCELENMESİ

YAZARLAR
Arş. Gör. İclal ALKAN

Duygu Gonca ERGİN
Özlem KARAHAN
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V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 12:30-14:30
OTURUM-2, SALON-2/ MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DOĞAN
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün DOĞAN
Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU

Gümüşhane Üni
Ege Üniversitesi

İŞLETME İÇİ ve DIŞI FAKTÖRLERİN
ARICILIK İŞLETMELERİNİN ÜRETİM
FAALİYETLERİNDEKİ ETKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜMÜŞHANE
İLİ KELKİT İLÇESİ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. İbrahim AKSU
Öğr. Gör. Mehmet TURSUN

İnönü Üniversitesi
Adıyaman
Üniversitesi

MAMUL MALİYETLERİNİN SİSTEM
DİNAMİĞİYLE ANALİZİ

Öğr. Gör. Dr. İsmail Hakkı
KINALIOĞLU

Uşak Üniversitesi

DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİYLE
KRİPTO PARALARIN FİYATLARININ
TAHMİN EDİLMESİ

Öğr. Gör. Mehmet TURSUN
Öğr. Gör. Ahmet ŞAHİN

Adıyaman
Üniversitesi

DİJİTAL ÇAĞDA MUHASEBE
MESLEĞİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE
BECERİLER

Öğr. Gör. Dr. İsmail Hakkı
KINALIOĞLU

Uşak Üniversitesi

YAPAY ZEKA TABANLI
SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ
KULLANILARAK ARAÇ SİGORTASI
SATIŞ KESTİRİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Emre EKİNCİ

Koç Üniversitesi

ON-THE-JOB SEARCH AND
COUNTEROFFERS

YAZARLAR
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 12:30-14:30
OTURUM-2, SALON-3 / MODERATÖR: Prof. Dr. Mustafa TALAS
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Doç. Dr. Ayşenur AKYAZI

İstanbul Aydın
Üniversitesi

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
OLARAK DİJİTAL AKTİVİZM:
HAYVAN HAKLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Asst. Prof. Dr. Başak GEVER
Fatma ÇARMAN ÇEVİK
Asst. Prof. Dr. Nihat TAK
Prof. Dr. Tahir HANALİOĞLU

University of Turkish
Aeronautical
Association
TOBB University of
Economics and
Technology
Kırklareli University
TOBB University of
Economics and
Technology

ON THE FORECASTING THE
NUMBER OF IMMIGRANTS ON THE
SEALINE OF TURKEY

Dos. Dr. Vüqar QARADAĞLI

Bakı Dövlət
Universiteti

QURANDAKI FONETİK HADİSƏYƏ
A.F.ARNIN SÖYLƏDİYİ FİKRƏ BİR
BAXIŞ

Emrah DEMİRTAŞ

Muş/ Malazgirt İlçe
Müftüsü

HADD VEYA KISAS CEZALARINDA
KESİLEN UZVUN TEKRAR
DİKİLMESİ

Ayşe BÜYÜKMUCURLU

Kahraman Maraş
Sütçü İmam
Üniversitesi

KUR’AN’A GÖRE İNSAN’IN
BÜYÜKLENME PSİKOLOJİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİNAR

Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi

MUHAKEME VE FETVA USÛLÜNÜN
AYRIŞTIĞI NOKTALAR

Prof. Rayihə AMANZADA
Gafarova GÜNEL

Azerbaycan Ulusal
Bilimler Akademisi

15. – 17. YÜZYILLARDA YAPILMIŞ
TÜRBELER

Emrah DEMİRTAŞ

Muş/ Malazgirt İlçe
Müftüsü

YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLEN
ETLERİN HÜKMÜ

Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU

Yalova Üniversitesi

AB ÜLKELERİ ÇERÇEVESİNDE
TERÖRİZM VE İSLAMOFOBİ
ALGISININ İNCELENMESİ
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 15:00-17:00
OTURUM-3, SALON-1 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Fatih KANTARCI
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Murathan KALENDER
Halil ULUPINAR
Arş. Gör. Ali Alparslan ÇELİK
Prof. Dr. Yahya BOZKURT
Prof. Dr. Serdar SALMAN

Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Milli Savunma
Üniversitesi

EKLEMELİ İMALAT
TEKNOLOJİLERİNİN KAYNAK
TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE
KULLANILABİLİRLİĞİ

Tuğcan AKSOY
Tayfun KESKİN
Emre YURTEMRE
Kübra DEDE

SELSA Özel Makina
İmalatı ve Yan San.
Ltd. Şti.
Bursa Uludağ
Üniversitesi

GAZ NİTRASYON İŞLEMİNDE
FARKLI GEOMETRİDEKİ PİSTON
PARÇALARININ BOYUTSAL
DEĞİŞİMLERİNE ETKİ EDEN
UNSURLARIN ANALİZ EDİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KANTARCI

İnönü Üniversitesi

YÜKSEK FIRIN CÜRUFU
İKAMESİNİN UÇUCU KÜL ESASLI
GEOPOLİMER HAMURLARIN
SÜLFAT DİRENCİNE ETKİSİ

Görkem ÜRERLER

Toyotetsu Türkiye
AR-GE Merkezi

OTOMOTİV YAN SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ 3 BOYUTLU
ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖNEMİ VE
KONTROL-ANALİZ UYGULAMALARI

Rıdvan Tuğberk ÖZSÜRÜCÜ

Toyotetsu Türkiye
AR-GE Merkezi

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
KULLANILAN KONTROL
FİKSTÜRLERİNE GENEL BAKIŞ

Toyotetsu Türkiye
AR-GE Merkezi

SICAK ŞEKİLLENDİRME SONRASI
MEKANİK DELME
OPERASYONUNUN MALZEME İÇ
YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ

Mesut GÜNBATI
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V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 15:00-17:00
OTURUM-3, SALON-2 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Fatih SEZER
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Uzm. Dr. Aytek Hüseyin ÇELİKSÖZ
Öğr. Gör. Dr. Emrah EMİRAL
Uzm. Dr. Ümit ŞİMŞEK
Arş. Gör. Dr Beycan DOĞAN
Prof. Dr Kenan KARBEYAZ

Aydın Atatürk Devlet
Hastanesi
Ankara üniversitesi
Adli Tıp Kurumu,
Sivas Şube
Müdürlüğü
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

ADLİ NİTELİKLİ OLGULARDA
KEMİK KIRIKLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kocaeli Üniversitesi

IS THERE A RELATIONSHIP
BETWEEN THE LESION SIDE AND
THE DOMINANT EXTREMITY SIDE
IN SYMPTOMATIC ELASTOFIBROMA
DORSI CASES?”

Doç. Dr. Serkan ÖNER
Arş. Gör. Yusuf SEÇGİN
Doç. Dr. Zülal ÖNER
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma TOY

Karabük Üniversitesi

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN ELDE
EDİLEN TİROİD HACMİ İLE TİROİD
HORMONLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ÇİL
Arş. Gör. Mutlu YAKA
Dr. Öğr. Üyesi Cihan KABUKÇU
Prof. Dr. İbrahim Veysel FENKÇİ
Prof. Dr. Tahir TURAN
Prof. Dr. Gülçin Abban METE

Pamukkale
Üniversitesi

NORMOZOOSPERMİK ERKEKLERDE
SİGARA KULLANIMININ SEMEN VE
DNA FRAGMANTOSYONU İLE
İLİŞKİSİ

Uzm. Dr. Tamer AKAY
Öğr. Gör. Dr. Metin LEBLEBİCİ

Bandırma Devlet
Hastanesi
Medeniyet
Üniversitesi

MİDEDE İNVAZYON MEYDANA
GETİREN LOKAL İLERİ EVRE,
PERFORE KOLON KANSERİ

Dr. Öğr. Üyesi Cebrail GÜRSUL

Erzincan Binali
Yıldırım Üniversitesi

TESTİS TORSİYON/DETORSİYON
HASARINDA OKSİDATİF STRESİN
ROLÜ

Arş. Gör. Dr. Mahmut Onur
KÜLTÜROĞLU
Öğr. Gör. Dr. Mustafa GÖK

Erciyes Üniversitesi

YAŞLI HASTADA ERCP STENTİNE
BAĞLI İNTESTİNAL PERFORASYON
YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Fatih SEZER
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

19.12.2020
CUMARTESİ/ 15:00-17:00
OTURUM-3, SALON-3 / MODERATÖR: Dr. Dt. Seda Sevinç ÖZBERK
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Uzm. Dr. Arif GARBİOĞLU
Prof. Dr. Kenan KARBEYAZ

Eskişehir Adli Tıp
Şube Müdürlüğü
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi

COVID-19 PANDEMİSİ VE
MEDİKOLEGAL SORUNLAR

Uzm. Dr. Arif GARBİOĞLU

Eskişehir Adli Tıp
Şube Müdürlüğü

KONTÜZYONEL KEMİK İLİĞİ ÖDEMİ
OLGULARI: ADLİ TRAVMATOLOJİK
BAKIŞ

Mustafa KÖM
Eren POLAT
Oktay YİĞİT
Fatih BÜYÜK

Fırat Üniversitesi

RATLARDA HYALURONİK ASİTİN
TENDON İYİLEŞMESİ ETKİSİNİN
BİYOMEKANİKSEL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Dt. Seda Sevinç ÖZBERK

Cengiz Gökçek
KDÇH Hastanesi

DİABETES MELLİTUS VE
PERİODONTİTİS HASTALARINDA
CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL
TEDAVİ

Dr. Dt. Seda Sevinç ÖZBERK

Cengiz Gökçek
KDÇH Hastanesi

DİABETES MELLİTUS İLE
PERİODONTAL HASTALIK
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ecz. Rafael ABDULLAYEV
Arş. Gör. Dr. Burcu MESUT
Doç. Dr. Meltem OCAK

İstanbul Üniversitesi

BCS II SINIF
OLANZAPİN’İN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ
N KENDİLİĞİNDEN
NANOEMÜLSİFİYE OLABİLEN
SİSTEMLER İLE ARTTIRILMASI

Said Oussou

University of Moulay
Ismail

MEASURİNG EFL TEACHERS’
READİNESS OF PROMOTİNG
LEARNER AUTONOMY: ARE WE
REALLY MOVİNG TO ANDRAGOGY?

Murat ARSLAN
Doç. Dr. Işık BAYRAKTAR
Doç. Dr. Halil Orbay ÇOBANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Özgür NALBANT

Alanya Alaaddin
Keykubat
Üniversitesi

VETERAN SPORCULARIN SAĞLIKLI
BESLENMEYE İLIŞKIN TUTUMLARI

Bitlis Eren
Üniversitesi

TURNUVA DÖNEMİ
ANTRENMANLARININ
TENİSÇİLERİN TEMEL MOTORİK
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN
BELİRLENMESİ

Ramazan ERDOĞAN
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

20.12.2020
PAZAR/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Cumali YAVUZ
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Doç. Dr. Vedat ŞAHİN
Dr. Ziya İNCE

Namık Kemal
Üniversitesi

COĞRAFYADA ETİK DEĞERLER
ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Erol KAPLUHAN

Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi

TÜRKIYE ÖZELİNDE KARBON AYAK
İZİ’NİN AZALTILMASINDA
NÜKLEER ENERJİNİN ETKİSİ

Dr. Ziya İNCE
Doç. Dr. Vedat ŞAHİN

Namık Kemal
Üniversitesi

AN INVESTIGATION ON THE SCOPE
OF THE CONCEPT OF BIODIVERSITY
IN TURKEY GEOGRAPHY
CURRICULUM

Dr. Recep YÜRÜMEZ

Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi

MAVLONO HAROBOTİY KÜLLİYAT

Yozgat Bozok
Üniversitesi

ÖTEKİ BENLİKTEN ÖZERK BENLİĞE
YAZARLIK ÜZERİNDEN GEÇMEK:
SEBASTIAN KNIGHT’IN GERÇEK
YAŞAMI ve KARA KİTAP ADLI
ROMANLARI KARŞILAŞTIRMA

Dr. Kenan BÖLÜKBAŞ

TRT

DİJİTAL ÇAĞDA TÜRKİYE’DE
ULUSAL YAYIN YAPAN MÜZİK
TELEVİZYON KANALLARININ
MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Doç. Dr. Taner YILDIRIM
Doç. Dr. Cumali YAVUZ
Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA

Fırat Üniversitesi

MOĞOLLARDA SPORTİF
FAALİYETLER VE EĞLENCE
KÜLTÜRÜ

Doç. Dr. Nilüfer İLHAN
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

20.12.2020
PAZAR/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-2/ MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇOLAKOĞLU YENİAY
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Passcode: 695577

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Esra ALPTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel BÖLEK

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

AKIŞKAN YATAK KAVURMA
İŞLEMİNİN MAŞ FASULYESİ (Vigna
radiata) KAHVESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇOLAKOĞLU
YENİAY

Gümüşhane
Üniversitesi

BİTKİ KORUMADA KULLANILAN
PESTİSİTLER VE TÜRKİYE’DE
ÜRETİLEN BİTKİSEL ÜRÜNLERDEKİ
PESTİSİT KALINTILARI

Dr. Yasemin ÇELEBİ SEZER

Osmaniye Korkut
Ata University

NANOTEKNOLOJİNİN GIDA
ENDÜSTRİSİNDE KULLANIM
POTANSİYELİ

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇOLAKOĞLU
YENİAY

Gümüşhane
Üniversitesi

GIDALARDA AKRİLAMİD OLUŞUMU

Prof. Dr. Ayşegül PALA
Güneş KURŞUN

Dokuz Eylül
Üniversitesi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ATIKSU ARITMA TESİSİNİN YAŞAM
DÖNGÜ ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Ayşegül PALA
Güneş KURŞUN

Dokuz Eylül
Üniversitesi

ARSENİK DEĞERLERİNİN KANSER
RİSKİ HESAPLANMASINA YÖNELİK
PİLOT ÇALIŞMA

Doç. Dr. Hüseyin BENLİ

Kayseri Üniversitesi

MEYAN KÖKÜ (Glycyrrhiza glabra)
BİTKİSİ İLE PAMUKLU
MATERYALLERİN BOYANMASI

Kayseri Üniversitesi

TEKSTİL MATERYALLERİNİN
RENKLENDİRİLMESİNDE SOĞAN
KABUKLARI KOMBİNASYONUNUN
KULLANILMASI

Usak University
Yeditepe University

BIOCHAR AND HALOTOLERANT
BACTERIA IN THE IMPROVEMENT
OF SALINE-SODIC SOIL HEALTH
AND WHEAT GROWTH UNDER
CONTROLLED CONDITIONS

Doç. Dr. Hüseyin BENLİ

Assist. Prof. Tuba ARJUMEND
Professor Metin TURAN
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

20.12.2020
PAZAR/ 10:00-12:00
OTURUM-1, SALON-3 / MODERATÖR: Doç. Dr. Didem EREN SARICI
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

YAZARLAR

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Öğr. Gör. Ahmet Cihat ARI

Yozgat Bozok
Üniversitesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KONUT
TASARIMINDA VE
UYGULANMASINDA TEKNOLOJİNİN
ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Ahmet Cihat ARI

Yozgat Bozok
Üniversitesi

DOĞADAN ESİNLENEREK YAPILAN
MİMARİ TASARIMLARIN
İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Murat
MARAŞ

İnönü Üniversitesi

MALATYA-BATTALGAZİ
İLÇESINDEKI BETONARME YAPININ
2018 DEPREM YÖNETMELİĞİNE
GÖRE DEPREM PERFORMANSININ
BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Nilgün KIZILKAYA
Doç. Dr. Didem EREN SARICI

Turgut Özal
Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

ALÜMİNYUM TOZU VE SU
ORANININ GAZ BETONUN
FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi

DONMA-ÇÖZÜNME DÖNGÜLERİNE
MARUZ KALAN BAZI DOĞAL
TAŞLARDA SCHMIDT SERTLİĞİ VE
ULTRASONİK DALGA HIZI
DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Fırat Üniversitesi

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ,
DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ,
MALATYA FAY ZONU, OVACIK FAY
ZONU, SÜRGÜ FAY ZONU ÜZERİNDE
OLUŞABİLECEK DEPREMLERİN
MALATYA KENT MERKEZİNDE
MEYDANA GETİRECEĞİ
DEPREMSELLİK
PARAMETRELERİNİN KESTİRİMİ

İnönü Üniversitesi

FARKLI ALKALİ AKTİVATÖR VE
MOLARİTEDEKİ SABİT
ÇÖZELTİ/BAĞLAYICI ORANINDA
ÜRETİLEN GEOPOLİMER
BETONLARIN BASINÇ
DAYANIMLARININ İNCELENMESİ

Bingöl Üniversitesi

TAKVİYE İLAVE EDİLEN BAKIR ANA
MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN
MİKROYAPI VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZDEMİR
Doç. Dr. Didem EREN SARICI

Dr. Mahmut PALUTOĞLU

Muhammed Şamil GÜRKAN
Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN

Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP
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18 - 20 Aralık 2020, MALATYA
Kongre programı

20.12.2020
PAZAR/ 12:30-14:30
OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Asst. Prof. Dr. Adem POLAT
Meeting ID: 820 2996 3326
Passcode: 695577

ÜNİVERSİTE

BİLDİRİ BAŞLIĞI

Dr. Ümit ERDEM

Kırıkkale University

DETERMINATION OF POSSIBLE
HIGHEST Bi-2212
SUPERCONDUCTING PHASE BASED
ON ANNEALING AMBIENT WITH
SEMI-EMPIRICAL APPROACHES

Dr. Asaf Tolga ULGEN
Dr. Ümit ERDEM
Doç.Dr. Yusuf ZALAOGLU
Dr. Bahadır AKKURT
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM

Sirnak University
Kırıkkale University
Osmaniye Korkut
Ata University
Abant Izzet Baysal
University
Abant Izzet Baysal
University

SCANNING OF ANNEALING
TEMPERATURE AND TIME FOR Bi2212 SUPERCONDUCTIVITY SYSTEM

Asst. Prof. Dr. Adem POLAT

Adana Alparslan
Turkes Science and
Technology
University

ANALYSIS OF 𝞪-SET TO PREVENT
DATA LOSS IN SIDDON ALGORITHM
USED IN RADIOLOGICAL RAY PATH
CALCULATION IN DIGITAL BREAST
TOMOSYNTHESIS

Tankut ATES
Serdar ACAR
Hanifi KEBIROGLU
Turan İNCE
Niyazi BULUT
Omer KAYGILI

Malatya Turgut Özal
University
Firat University
Firat University
Firat University
Firat University
Firat University

THE EFFECTS OF Zn-DOPING ON THE
BAND STRUCTURE OF
HYDROXYAPATITE

Sinan DOĞUSAN

İnönü Üniversitesi

GENETİK ALGORİTMA VE
MOMENTLER METODU
KULLANARAK YÖNLÜ DAİRESEL
YAMA ANTEN TASARIMI

Tankut ATES
Serdar ACAR
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TEKSTİL MATERYALLERİNİN RENKLENDİRİLMESİNDE SOĞAN KABUKLARI
KOMBİNASYONUNUN KULLANILMASI
USING ONION PEELS COMBINATION FOR COLORING TEXTILE MATERIALS

Hüseyin BENLİ
Doç. Dr., Kayseri Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-0510-6061

ÖZET
Petrol esaslı sentetik boyarmaddelerin kullanılmaya başlamasıyla birlikte hem çevreye hem de
insan vücuduna vermiş olduğu zararlı etkilerden dolayı özellikle son 20 yılı aşkın süredir tekstil
yüzeylerinin renklendirilmesi için alternatif boyarmadde kaynak arayışları hızla artarak devam
etmektedir. Bu konuda Literatürde çok sayıda bilim insanının çalışmalarına rastlamak
mümkündür. Bu araştırma çalışma ile tekstil materyallerinin renklendirilmesinde
kullanılabilecek alternatif bir boyarmadde kaynağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada mor
ve kırmızı soğan kabukları kombine edilerek doğal bir boyarmadde karışımı hazırlanmış ve bu
karışım ile ön terbiye işlemi yapılmış pamuk ipliği boyanmıştır. Boyama işleminin daha verimli
olabilmesi için beş farklı metal tuzu kullanılmıştır (KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O, K 2 Cr 2 O 7, SnCl 2 .2H 2 O,
FeSO 4 .7H 2 O, CuSO 4 .5H 2 O). Birlikte mordanlama yönteminde kullanılan metal tuz
konsantrasyonu boyanacak materyal ağırlığı ile 1:1 olacak şekilde deneyler dizayn edilmiştir.
Boyama işlemleri ayrı ayrı laboratuvar ortamında 100°C’de bir saat süreyle gerçekleştirilmiştir.
Mor ve kırmızı soğan kabukları kombine edilerek yapılan boyama işlemleri sonucu turuncu
renkten açık kahve rengine kadar geniş bir renk paleti elde edilebileceği görülmüştür. Boyama
işleminden sonra boyanmış numuneler yıkanarak fikse olmamış boyarmadde atıkları
uzaklaştırılmıştır. Birlikte mordanlama yöntemi kullanılarak boyanan pamuk iplikleri
boyandıktan sonra yıkama, sürtme ve ışık renk haslık testleri yapılmıştır. Boyanmış
numunelerin CIE L*a*b* ve K/S renk değerleri Konica Minolta 3600 marka spectrofotometre
ile ölçülmüştür. Sonuç olarak gerek renk haslık değerleri açısından gerekse CIE L*a*b* renk
değerleri açısından tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, doğal boyalar, soğan kabuğu, renk haslığı, pamuk ipliği

Abstract
With the use of petroleum-based synthetic dyestuffs, the search for alternative dyestuff
resources for the coloring of textile surfaces has been increasing rapidly for the last 20 years,
due to the harmful effects both on the environment and on the human body. It is possible to
come across many studies of scientists in the literature on this subject. With this research study,
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it has been tried to create an alternative dyestuff source that can be used in coloring textile
materials. In this study, it has been tried to create an alternative dyestuff source that can be used
in coloring textile materials. In the study, a natural dyestuff mixture was prepared by combining
purple and red onion skins and then pre-treated cotton yarn was dyed. Five different metal salts
were used to make the dyeing process more efficient (KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O, K 2 Cr 2 O 7,
SnCl 2 .2H 2 O, FeSO 4 .7H 2 O, CuSO 4 .5H 2 O). The experiment was designed so that the metal salt
concentration used in the simultaneously-mordanting method was 1:1 with the weight of the
material to be dyed. The dyeing process was carried out separately in the laboratory
environment at 100 °C for one hour. It has been observed that a wide color ranges from orange
to light brown can be obtained as a result of dyeing processes performed by combining purple
and red onion skins. After dyeing, the dyed samples were washed and unfixed dyestuff wastes
were removed. Washing, rubbing and light color fastness tests were carried out after the cotton
yarns dyed by using the simultaneously-mordanting method were dyed. The CIE L * a * b *
and K / S color values of the dyed samples were measured with a Konica Minolta 3600 brand
spectrophotometer. As a result, satisfactory results were obtained in terms of both color fastness
values and CIE L * a * b * color values.
Keywords: Textile, natural dyes, onion peel, color fastness, cotton yarn
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Abstract
In the present study, we investigated the effects of Zn-addition on the band structure of
hydroxyapatite (HAp), which is a well-known member of the calcium orthophosphates and has
been used for medical and biological applications since 1969. The Quantum Espresso software
was used to investigate and determine the band structure of the as-intended Zn-doped HAps
using the density functional theory (DFT) calculations. For this purpose, we selected the atomic
percents of 0.66, 0.99, and 1.32 for doping Zn into the HAp structure. The bandgap values were
estimated respectively as 6.06 eV, 5.34 eV, and 4.16 eV for increasing amounts of Zn. It was
seen that the addition of Zn ion into the HAp structure causes a decrease in the bandgap. With
the increasing Zn content, the lattice parameter of a was found to be 0.9610, 0.9346, and 0.9211
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nm, while the lattice parameter of c was estimated to be 0.6898 nm, 0.6837 nm, and 0.6818
nm. The unit cell volume was estimated to be 0.5517 nm3, 0.5172 nm3, and 0.5009 nm3. With
the increasing amount of Zn ion, the theoretical values of the density were calculated to be
3201 kg m-3, 3227 kg m-3 and 3353 kg m-3, respectively. The linear absorption coefficient values
were also estimated to be 36.35 cm-1, 39.20 cm-1, and 42.05 cm-1 with the adding of Zn. It was
observed that the values of both lattice parameters and unit cell volume decreased and the
values of the density and linear absorption coefficient increased with the addition of Zn ions to
the HAp structure.
Keywords: Hydroxyapatite, Bandgap, Zinc (Zn)
This work was supported by the Management Unit of Scientific Research Projects of Firat
University (FÜBAP) (Project Number: FF.20.16)
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Abstract
Although there are many definitions of biodiversity, one definition is the differences between
living things or the diversity of life forms in the world. According to another definition,
biodiversity; It is a group of wholes formed by genes, species, ecosystems and ecological
events in a region.
The importance of biodiversity is gradually increasing in today's world where some living
species on earth are gradually disappearing. In this context, many disciplines have started to
work on this subject. Studies in the fields of biology and science are especially important. On
the other hand, although some studies have been done on the subject in the field of geography,
studies on the place of biodiversity in geography education are limited.
Biodiversity, which is as important as climate change for the future of human beings, is also
related to climate change in one aspect; has not received the place it deserves due to be
reduced to just one unit in the Geography Curriculum inTurkey. Because when the geography
curriculum is examined, it is seen that there is only the first unit of the 11th grade has
biodiversity topic. Likewise, there is only one acquisition directly related to the topic in the
Geography Curriculum.
Document analysis technique, which is one of the qualitative research methods, was used in
our research. In the research, the place of biodiversity topic in geography curricula was
examined. Jjournals, articles, books and reports containing statistical data published on the
subject were reviewed. In this context, many resources published in domestic and foreign
languages on the internet has been scanned.
In conclusion, in order for the biodiversity of our country to be understood by the whole
society, this existence must be well known and understood. After this is done, it becomes
important to increase the efforts to transfer the biological diversity that exists today to future
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generations. Geography education is one of the most important tools to increase the level of
awareness in this regard. In this context, it is important to allocate more space for this topic in
different units in the geography curriculum.
Keywords: Biodiversity, Geography Education, Geography Curriculum, Ecology

Özet
Birçok tanımı olan biyoçeşitliliğin bir tanımı, canlılar arasındaki farklılıklar veya dünyadaki
yaşam formlarının çeşitliliğidir. Bir başka tanıma göre ise biyoçeşitlilik; bir bölgedeki
genlerin, türleri, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütünler topluluğudur.
Yeryüzünde var olan bazı canlı türünün yavaş yavaş yok olduğu günümüzde biyoçeşitliliğin
önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda birçok disiplin bu konuda çalışmalar yapmaya
başlamıştır. Bunlardan özellikle biyoloji ve fen bilimleri alanlarındaki çalışmalar önemlidir.
Diğer yandan coğrafya alanında konu üzerine bazı çalışmalar yapılmış olsa da coğrafya
eğitimi içinde biyoçeşitliliğin yeri konusunda çalışmalar sınırlıdır.
İnsanoğlunun geleceği için iklim değişimi kadar önemli olan, bir yönü ile iklim değişimi ile
de bağlantısı bulunan biyoçeşitlilik; Türkiye’de Coğrafya Öğretim Programında sadece bir
üniteye indirgenmesinden hak ettiği yeri almamıştır. Çünkü ortaöğretim coğrafya müfredatı
incelendiğinde sadece 11.sınıfın 1.ünitesinde biyoçeşitliliğin yer aldığı görülmektedir. Aynı
şekilde Coğrafya Öğretim Programında konuyla doğrudan ilgili yalnız bir kazanım yer
almaktadır.
Araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırmada biyoçeşitlilik konusunun ortaöğretim coğrafya öğretim programlarındaki yeri
incelenmiştir. Bu çerçevede konu üzerine yayınlanmış akademik değeri olan dergi, makale,
kitap ve istatistik verileri içeren raporlar gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda internet
ortamında yer alan yerli ve yabancı dilde yayınlanmış birçok kaynak taranmıştır.
Sonuç olarak ülkemizin sahip olduğu biyoçeşitliliğin bütün toplum bakımından anlaşılması
için öncelikle bu varlığının iyi bilinmesi ve özümsenmesi gerekir. Bu gerçekleştirildikten
sonra, gelecek nesillere günümüzde var olan biyolojik çeşitliliğin aktarılması için çalışmaların
attırılması önem kazanır. Bu konuda bilinç düzeyinin arttırılması için en önemli araçlardan
biri coğrafya eğitimidir. Bu bağlamda ortaöğretim coğrafya müfredatında bu konuya farklı
üniteler içinde yer alacak şekilde daha fazla yer ayrılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Öğretim Programı, Ekoloji
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Hüseyin BENLİ
Doç. Dr., Kayseri Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-0510-6061

Özet
Birçok sektör gibi tekstil boyahaneleri de müşterileri için alternatif ürün gamı sunarak satış
performanslarını geliştirme çabası içindedir. Özellikle çevreye duyarlı tüketiciler kullandıkları
tekstil maddelerinin üretim süreçlerini de irdeleyerek çevre dostu ürünleri tercih etmeye özen
göstermeleri bu süreci hızlandırmaktadır. Üreticiler tüm ürün paletini olmasa da en azından bir
kısmını özel üretim olarak tabir edebileceğimiz ürünlerle zenginleştirmektedirler. Boyahanelere
çevre dostu bir üretim sürecine alternatif bir kaynak sunmak adına bu çalışmada boyarmadde
kaynağı olarak Meyankökü bitkisi (Glycyrrhiza glabra) sunulmaktadır. Meyankökü bitkisi
kullanılarak ön terbiye işlemi tamamlanmış olan pamuk ipliği ve dokuma kumaşı boyanmıştır.
Boyama işlemindeki renk verimini artırmak için dört farklı metal tuzu kullanılmıştır
(KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O, K 2 Cr 2 O 7, FeSO 4 .7H 2 O, CuSO 4 .5H 2 O). Boyama işlemlerinde birlikte
mordanlama metodu kullanılmış olup, tuz miktarı boyanacak pamuklu materyal ağırlığına eşit
olacak şekilde ayarlanmıştır. Boyama işlemleri ayrı ayrı laboratuvar ortamında 100°C’de bir
saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Meyankökü bitkisi kullanılarak yapılan boyama işlemleri
sonucu pembe-yavru ağzı renklerinin elde edilebileceği görülmüştür. Boyama işleminden sonra
boyanmış numuneler yıkanarak fikse olmamış boyarmadde atıkları uzaklaştırılmıştır. Birlikte
mordanlama yöntemi kullanılarak boyanan pamuk iplikleri boyandıktan sonra yıkama, sürtme
ve ışık renk haslık testleri yapılmıştır. Boyanmış numunelerin CIE L*a*b* ve K/S renk değerleri
Konica Minolta 3600 marka spectrofotometre ile ölçülmüştür. Gerek renk haslık değerleri
açısından gerekse CIE L*a*b* renk değerleri açısından tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, doğal boyalar, meyankökü (Glycyrrhiza glabra), pamuk

Abstract
Textile dyehouses, like many other industries, strive to improve their sales performance by
offering an alternative product range for their customers. Particularly, environmentally
sensitive consumers take care to choose environmentally friendly products by examining the
production processes of the textile materials they use, which accelerates this process.
Manufacturers enrich at least some of them, if not the entire product palette, with products that
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we can call special production. Liquorice plant (Glycyrrhiza glabra) is presented as a dyestuff
source in this study in order to provide dyehouses with an alternative source for an
environmentally friendly production process. Cotton yarn and woven fabric, whose pretreatment process was completed, was dyed using liquorice. Four different metal salts were
used to increase the color yield in the dyeing process (KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O, K 2 Cr 2 O 7,
FeSO 4 .7H 2 O, CuSO 4 .5H 2 O). The simultaneously-mordanting method was used in the dyeing
process and the salt amount was adjusted to be equal to the weight of the cotton material to be
dyed. Dyeing operations were carried out separately in the laboratory environment at 100 ° C
for one hour. It has been observed that as a result of the dyeing processes using liquorice plant,
pink-pinkish colors can be obtained. After dyeing, the dyed samples were washed and unfixed
dyestuff wastes were removed. Washing, rubbing and light color fastness tests were carried out
after the cotton yarns and woven fabrisc dyed using the simultaneously-mordanting method
were dyed. The CIE L * a * b * and K / S color values of the stained samples were measured
with a Konica Minolta 3600 brand spectrophotometer. It can be said that satisfactory results
can be obtained in terms of both color fastness values and CIE L * a * b * color values.
Keywords: Textile, natural dyes, Liquorice plant (Glycyrrhiza glabra), cotton
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Abstract
In this study, the effects of the addition of yttrium (Y), which is a rare-earth element, on the crystal
structure of hydroxyapatite (HAp), which is a well-known member of the calcium orthophosphate
family and has been widely used for medical and biological applications, were investigated
theoretically in more detail. For this aim, the HAp structures planned to be studied were modeled.
The calculations based on the density functional theory (DFT) using the Quantum Espresso
package were used to analyze the HAp structures doped with Y at various atomic percent (e.g.,
0.60, 1.20, and 1.80). With the increasing Y content, the lattice parameter of a was estimated to be
0.93580 nm, 0.93516 nm, and 0.93476 nm, and the lattice parameter of c was computed to be
0.67967 nm, 0.67983 nm, and 0.68003 nm. The calculated values of the unit cell volume were
found to be 0.51544 nm3, 0.51486 nm3, and 0.51457 nm3. The density values were computed to be
3.230 g cm-3, 3.234 g cm-3, and 3.235 g cm-3, and the linear attenuation coefficient values were
calculated to be 31.44 cm-1, 31.47 cm-1, and 31.49 cm-1 with the increasing amount of Y. It was
observed that the values of the lattice parameter of a and unit cell volume decreased and the values
of the lattice parameter of c, density, and linear absorption coefficient increased with the increasing
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Y-level. As a result, we observed that the addition of Y-ions into the HAp structure affects the asinvestigated parameters mentioned above. It can be said that among them, the most affected ones
are the lattice parameters.
Keywords: Hydroxyapatite, Linear attenuation coefficient, Yttrium (Y)
This work was supported by the Management Unit of Scientific Research Projects of Firat
University (FÜBAP) (Project Number: FF.20.16)
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COĞRAFYADA ETİK DEĞERLER ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Vedat ŞAHİN
Namık Kemal Ün., Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
ORCID: 0000-0002-5502-5219
Dr. Ziya İNCE
Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
ORCID: 0000-0001-7389-8083
ÖZET
Coğrafyacılar çevre sorunları, adalet coğrafyası, dinler coğrafyası ve tıbbı coğrafya gibi
birçok alanda eserler vermiş olsalar da yakın zamana kadar ahlak veya etik değerler üzerine
önemli çalışmalar yapmamışlardır. Günümüzde coğrafyacılar etik sorunlarla giderek daha
fazla ilgilenmeye başladılar. Diğer yandan etik anlayışın yansımalarını beşeri coğrafyada
derin bir şekilde görmek mümkündür. Örneğin politik, kültürel, çevresel ve kentsel coğrafyayı
incelerken, bunları etik değerlerden bağımsız düşünmek mümkün değildir.
Her eğitim sistemi kendi kültürü ile beraber evrensel değerleri de yeni nesillere aktarmak
zorundadır. Kendi değerlerini ve ahlaki unsurlarını bilmeden büyüyen nesillerden, toplumu
doğru anlamalarını ve toplumsal normlara yüksek düzeyde uymalarını beklemek mümkün
değildir. Bu nedenle okullarda sistematik bir şekilde öğrencilere doğru bir etik anlayış
verilmesi gerekir. Zira bu durum sadece toplumun ve sosyal toplum kuruluşlarının
inisiyatifine bırakılırsa yanlış yönlendirmelerin meydana gelmesi olasılığı yüksektir. Bu
nedenle Türkiye’de gerek okul öğretim programları hazırlanırken, gerekse bunların
uygulamalarının nasıl yapılacağı hususunda bir çerçeve çizilmeli ve rehber kitaplar
hazırlanmalıdır. Bu yönden özellikle sosyal bilimler alanlarına büyük rol düşmektedir.
Coğrafya dersi programları da bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
Bu bildiride temel amaç coğrafya alanı dâhilinde etik değerlere yaklaşarak, coğrafya
eğitiminde etik değerlerin yeri nedir sorunsalını ele almaktır. Çalışmada bazı saptamalarda
bulunulmuş ve öneriler yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ve doküman analizine
dayanmaktadır. Bu bağlamda araştırmada alanla ilgili literatür taraması yapılmış ve konu
üzerine çalışılmış yayınlar gözden geçirilmiştir.
Sonuç olarak coğrafya dersleri de konu ve içerik bakımından etik değerler eğitimine müsaittir.
Türk eğitiminde yapılması gereken ise öğrencilere Türk kültürü ile bütünleşmiş, çağdaş
evrensel değerleri barındıran, çevre- insan ilişkisi sorumluluğu getiren ve hayata dönük bir
etik anlayışının gelişimini sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Etik, Coğrafya Öğretimi, Eğitim Sistemi, Türkiye
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THE MAGNETIC PROPERTIES of NiCoMnSb HEUSLER ALLOY
Dr. Öğr. Üyesi Merivan ŞAŞMAZ
Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ORCID: 0000-0002-4243-7169

ABSTRACT
Heuslers alloys are known for their functionalities related to magnetic shape memory (MSM),
giant magnetoresistance (MR), barocaloric (BC), magnetocaloric (MC), and exchange-bias
(EB) effects. These functionalities emerge especially in Ni-Mn based Heuslers with Ni-Mn-Z
(Z=In, Sn, Al, Ga, Sb) Heuslers. The stoichiometry of the materials showing these effects is
taking place in a narrow compositional range where a martensitic transition occurs from a hightemperature cubic austenite state with long-range ferromagnetic (FM) ordering to a lowtemperature modulated tetragonal martensite state, where the ordering is usually short-range
frustrated antiferromagnetic (AF). Reported studies have shown that Co doping to NiMn based
Heuslers greatly increases the correlation of ferromagnetic interaction of the austenite,
resulting in enhanced the difference of magnetization between austenite and martensite phases.
In the present study, we have prepared %5 at. Co added NiCoMnSb Heusler alloy with
induction furnace. The initial composition of the material was determined with energy
dispersive X-ray (EDX) spectrometry using a scanning electron microscope. EDX spectra were
collected from least four different areas for checking the sample homogeneity and comparing
with the nominal composition. Temperature and field-dependent magnetizations and the
determination of the martensitic and magnetic transformation temperatures were studied using
a superconducting quantum interference device magnetometer (SQUID). The martensitic
transformation was observed over a wide temperature range with a large thermal hysteresis and
the Curie temperature of the austenitic phase was 326 K under low external magnetic field (5
mT).
Keywords: Heusler alloys; Ni-Mn based Heuslers; martensite state; magnetization; SQUID
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DİJİTAL ÇAĞDA MUHASEBE MESLEĞİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BECERİLER
NECESSARY KNOWLEDGE AND SKILLS FOR ACCOUNTING PROFESSION
IN DIGITAL AGE
Mehmet TURSUN
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Kahta MYO
ORCID: 0000-0001-9731-2198
Ahmet ŞAHİN
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Besni MYO
ORCID: 0000-0003-2145-8961
ÖZET
Tarihi, eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarına kadar dayanan muhasebe, ekonomik
ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi ile birlikte günümüzün vazgeçilmez mesleklerinden birisidir.
Yaşanan teknolojik gelişmeler ve Endüstri 4.0’ın gündeme gelmesi, işletmelerin faaliyetlerini
etkilemekle birlikte bu faaliyetlerin mali açıdan raporlanmasında yer alan taraf olarak muhasebe
mesleğini de etkilemiştir. Günümüz dijital çağında, muhasebe mesleğinin gerektirdiği bilgi ve
becerilerin belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada Ankara ilinde görev yapan muhasebe meslek
mensuplarının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma kapsamında anket yoluyla toplanan
verilerin analizi sonucunda; muhasebe meslek mensupları tarafından muhasebe mesleğinde
bilgisayarlı muhasebe, finansal muhasebe gibi teknik dersler ile iş ve sosyal güvenlik hukuku
gibi teorik derslerin yanında bağımsız karar alma, takım çalışmasına yatkınlık ve sözel iletişim
gibi beceriler daha önemli görülmüştür. Bu sonuç muhasebe mesleğinin dijital çağdaki
gereksinimleri ile örtüşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Endüstri 4.0, Dijitalleşme.
Abstract
Accounting, based on Ancient Egypt and Mesopotamian civilizations, is one of the
indispensable professions of today with the development of economic relations and trade.
Technological developments and the introduction of Industry 4.0 affected the activities of
businesses and also affected the accounting profession as a party in the financial reporting of
these activities. In this study, which aims to determine the knowledge and skills required by the
accounting profession in today's digital age, the opinions of professional accountants working
in Ankara were taken. As a result of the analysis of the data collected through the survey within
the scope of the research; In addition to courses such as computerized accounting, financial
accounting and business and social security law, skills such as independent decision making,
teamwork and oral communication are considered to be more important by professional
accountants. This result overlaps with the requirements of the accounting profession in the
digital age.
Key Words: Accounting Profession, Industry 4.0, Digitalization.
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MAMUL MALİYETLERİNİN SİSTEM DİNAMİĞİYLE ANALİZİ 1
ANALYSIS OF PRODUCT COST WİTH SYSTEM DYNAMİCS
İbrahim AKSU
Prof. Dr. İnönü Üniversitesi, İİBF
ORCID: 0000-0002-3903-9338
Mehmet TURSUN
Öğr. Gör. Adıyaman Üniversitesi, Kahta MYO
ORCID: 000-0001-9731-2198
ÖZET
Günümüzde işletmecilik sektörünün oldukça hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde olması,
yöneticilerin karar alma süreçlerini karmaşık hale getirerek zorlaştırmaktadır. Firma yöneticilerinin
etkili karar alabilmeleri için bir yandan firmanın tüm birimlerine hâkim olmaları gerekirken diğer
yandan firma ile ilgili her konuyu ayrıntılı analiz etmeleri gerekmektedir. Firmalar günümüzde daha
da yaygın olarak kullanılan türev ürünlerden yararlanarak ticari işlemlerini sürdürmektedirler. Türev
ürünlerinden özellikle futures ve forward sözleşmeleri ticari hayatta çok daha yaygın
kullanılmaktadır. Bu sözleşmelerin gereklerini yerine getirme aşamasında dezavantajlı taraf olmamak
için satış veya alış işlemine konu olan ürün ile ilgili ayrıntılı analizlerin yapılması gerekmektedir.
Günümüzde, mamul ile ilgili maliyet unsurlarının sistem dinamiği yardımıyla analiz edilmesinin
işletme yöneticilerine karar almada büyük bir avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. İşletmecilik
sektöründe verilerinin dinamik analizini mümkün kılan sistem dinamiği modellemeleri son yıllarda
başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Çalışmada, bir üretim işletmesinin üretmiş olduğu mamulün
maliyet analizinde sistem dinamiği yaklaşımı kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan bu
model üzerinden farklı senaryolar denenmiş ve sonuçlar kararlaştırılmıştır. Mamul maliyeti ve
maliyet unsurlarının analizinde sistem dinamiğinin etkili şekilde kullanılabilirliği ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sistem Dinamiği, Mamul Maliyeti, Türev Ürünler
Abstract
Today, the rapid change and transformation of the business sector make the decision-making
processes of the managers complicated and difficult. In order for company managers to make
effective decisions, they must have a command of all units of the company on the one hand, and on
the other hand, they must analyze every issue related to the company in detail. Firms continue their
commercial transactions by making use of derivative products that are more widely used today.
Among derivative products, especially futures and forward contracts are used much more widely in
commercial life. In order not to be a disadvantageous party in the stage of fulfilling the requirements
of these contracts, detailed analyzes should be made on the product subject to the sale or purchase
transaction. Nowadays, it is thought that analyzing the cost elements related to the product with the
help of system dynamics will provide a great advantage for business managers in decision making.
System dynamics modeling that enables dynamic analysis of data in the business sector has been
successfully applied in recent years. In the study, a model has been created by using the system
dynamics approach in the cost analysis of the product produced by a production enterprise. Using this
Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından SDK-2019-1834 nolu proje ile
desteklenmiştir.
1
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model, different scenarios were tried and the results were decided. The effective usability of the
system dynamics in the analysis of product cost and cost elements has been revealed.
Keywords: System Dynamics, Product Cost, Derivative Products
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MALATYA-BATTALGAZİ İLÇESINDEKI BETONARME YAPININ 2018 DEPREM
YÖNETMELİĞİNE GÖRE DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
DETERMINING THE EARTHQUAKE PERFORMANCE OF RC BUILDING IN
MALATYA-BATTALGAZI DISTRICT ACCORDING TO REGULATION OF TEC-2018

Müslüm Murat MARAŞ*
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-6324-207X

ÖZET
Deprem sonrası yapılan incelemelerde, ülkemizde bulunan betonarme yapı stoklarımızda,
betonarme hesap ve tasarım kuralları dikkate alınmadan farklı tasarım hataları ve yapısal
düzensizliklerden dolayı birçok hasar meydana geldiği gözlenmiştir. 24 Ocak 2020'de merkez
üssü Elazığ-Sivrice olan Elazığ-Malatya bölgesindeki betonarme binalarda, özellikle zemin
paremetreleri dikkate alınmadan inşaa edilen yapılarımızda ağır hasarlar meydana geldiği
belirlenmiştir. Bu bölge, Türkiye'de Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerindeki en aktif sismik
bölgelerinden biridir. Bu fayın üzerinde deprem üretme riski yüksek olan Malatya ili, 1.derece
deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Yapılan çalışmada, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
(TBDY-2018) ve yeni Deprem Tehlike Harita esaslarına göre Eşdeğer Deprem Yükü Metodu
kullanılarak

farklı

zemin

sınıflarına

göre

doğrusal

analizler

değerlendirilmiştir.

Hesaplamalarda, Malatya Battalgazi ilçesinde örnek dört katlı betonarme yapı analiz edilmiştir.
Farklı zemin sınıflarında örnek çerçeve modeli üzerinden eşdeğer deprem kuvvetleri
hesaplanmıştır. TBDY2018’a göre hesap yapılırken DD-2 deprem yer hareketi düzeyi ile ZA,
ZB, ZC, ZD ve ZE yerel zemin sınıfları dikkate alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda, zayıf
zeminli sınıflara doğru gidildikçe taban kesme kuvvetlerinde ve kat deplasmanlarında artış elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Battalgazi, deprem, betonarme, zemin, deplasman
ABSTRACT
In the post-earthquake investigations, it was observed that reinforced concrete (RC) structure
stocks in our country were caused by different design errors and structural irregularities without
taking into account the RC calculation and design rules. On January 24, 2020, it was determined
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that severe damages occurred in the RC buildings in the Elazıg-Malatya region, in which
epicenter was in Elazig-Sivrice, especially the structures built without taking into account the
soil parameters. This region is one of the most active seismic regions in the Eastern Anatolian
Fault (EAF) in Turkey. The province of Malatya, which has a high risk of earthquake generation
on this fault, is located on the 1st degree earthquake zone. In this study, Turkish Earthquake
Code (TEC-2018) and the new Seismic Hazard Map basis according to Equivalent Seismic
Load Method using linear analysis were evaluated according to different soil classes. In the
calculations, the example four-storey RC structure in Malatya Battalgazi district was analyzed.
Equivalent earthquake forces were calculated using the sample frame model in different soil
classes. While calculating according to TEC-2018, earthquake ground motion level of DD-2
and local soil classes ZA, ZB, ZC, ZD and ZE were taken into consideration. As a result of the
analysis, an increase in base shear forces and story displacements was obtained as it moved
towards weak soil classes.
Keywords: Battalgazi, earthquake, reinforced concrete, soil, displacement
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MEASURING EFL TEACHERS’ READINESS OF PROMOTING LEARNER
AUTONOMY: ARE WE REALLY MOVING TO ANDRAGOGY?
Said Oussou
University of Moulay Ismail, Morocco

Abstract
Learner autonomy has been the concern of a number of researchers in English language
teaching. The concept has begun life since the 1980s. It has been considered in the Moroccan
EFL context among the priorities of education, which English as a foreign language teachers
try to implement in their classes in line with principles of andragogy. A common thread of
research has revealed that there are correlations between learner autonomy and other variables
related to learners, which therefore calls for the promotion of learner autonomy in EFL classes.
As such, the present study aims at investigating the extent to which EFL teachers promote
autonomy in their learners. To achieve this purpose, a quantitative research design was
employed in the study. Through this design, quantitative data was generated and analyzed.
Therefore, a sample of 96 (57 males and 39 females) EFL teachers completed the
questionnaires. Findings revealed that EFL teachers promote learner autonomy to a great extent
and that the results were conclusive among the teachers’ rates of levels of agreement and
disagreement regarding the strategies for promoting learner autonomy. Thus, it is concluded
that the study reported on the extent to which teachers employ a number of strategies to promote
learner autonomy, and that it does not necessarily mean that the study explained the degree to
which teachers know how to implement those strategies, as this would be beyond the purpose
of the present study. Finally, a set of implications for educators and practioners will be
discussed.

Keywords: Andragogy, Autonomy Models, EFL Teachers, Learner Autonomy, Moroccan
Schools
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NANOTEKNOLOJİNİN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANIM POTANSİYELİ
THE USING POTENTIAL OF NANOTECHNOLOGY IN FOOD INDUSTRY

Dr. Yasemin ÇELEBİ SEZER

Osmaniye Korkut Ata University, Faculty of Engineering, Food Engineering Department,
Osmaniye, Turkey, Orcid, 0000-0002-4495-0206

ÖZET
Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki materyallerin geliştirilmesi ile ortaya çıkan yeni bir
teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde nanoteknoloji tekstil, elektronik ve ilaç
endüstrilerinden gıda sanayisi ve tarıma kadar pekçok alanda kullanılmaktadır. Son
zamanlarda nanoteknolojideki yenilikler, özellikle gıdanın işlenmesi, depolanması, taşınması,
paketlenmesi gibi endüstriyel gıda alanlarının değişmesine neden olmuştur. Nanoteknoloji,
gıda işleme, gıda koruma, gıda kontrolü, gıda paketleme, gıda güvenliği, gıda kaynaklı
patojenlerin tespiti ve gıdaların raf ömrünün uzaması gibi birçok alanda artan nanopartikül
kullanım ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır. Gıda endüstrisinde, inorganik metal, metal oksitler ve
bunların nanokompozitlerinden biyoaktif içerikli nano-organik malzemelere kadar çok çeşitli
nano yapılı malzemeler kullanılmaktadır. Nanoteknolojinin sunduğu avantajlara rağmen,
nanomateryallerin insan vücudunda ve çevrede birikmesi gibi ortaya çıkan riskler sağlık ve
güvenlik tehlikelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle, nano işlenmiş gıda ürünlerinin
üretilmesi, aktif ve akıllı paketlenmesi ve tüketilmesi esnasında güvenlik ve sağlık endişeleri
ile ilgili belirlenen riskler dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, insanlara güvenli gıda sağlamak
ve fonksiyonel özelliklere sahip gıdanın tüketici tarafından kabul edilebilirliğini artırmak için
gıda endüstrisindeki nanomalzemelerin olası potansiyellerinden bahsedilmiştir. Ayrıca bu
araştırma, nanoteknolojinin gıda üretim ve paketleme uygulamaları hakkında bilgi vermeyi ve
nanopartiküllerin kullanımına ilişkin gelecekteki beklentileri ve olası riskleri belirlemeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Gıda paketleme, Gıda üretimi, Nanomalzemeler

Abstract
Nanotechnology is defined as a new technology that emerged with the development of
nanometer-scale materials. Nowadays nanotechnology is used in many fields from textile,
electronics and pharmaceutical industries to food and agriculture. Recently, novelties in
nanotechnology have caused to altered food industrial areas especially those that include the
processing,storage,
transportation, packaging, and functionality of food. Using of
nanotechnology have appeared with growing requirement of nanoparticle utilises in many
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areas food science including food processing, food preservation, food control, food
packaging, functional food improvement, food security, detection of foodborne pathogens,
and shelf-life elongation of food. A large varieties of nanostructured materials, from inorganic
metal, metal oxides, and their nanocomposites to nano-organic materials with bioactive
ingredients, has been implemented to the food industry. In spite of the enormous advantages
nanotechnology has to offer, there have emerging worries with respect to the apply of
nanotechnology such as the accumulation of nanomaterials in human bodies and in the
environment can reason health and safety hazards. For this reason, security and health worries
as well as regulatory strategies must be considered while producing, processing, actively and
intelligently packaging and consuming nano handled food products. This study mentioned the
possible capacity of nanomaterials in the food industry in order to ensure humans safe food
and to increase admissibility of food with functional properties by consumer. Additionally,
this research aims to give information about the practices of nanotechnology in the food
packaging and processing and to determine the future expectations and potential risks related
to the use of nanoparticles.
Keywords: Nanotechnology, Food packaging, Food production, Nanomaterials
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ANALYSIS OF 𝞪𝞪-SET TO PREVENT DATA LOSS IN SIDDON ALGORITHM USED
IN RADIOLOGICAL RAY PATH CALCULATION IN DIGITAL BREAST
TOMOSYNTHESIS
Adem POLAT
Asst. Prof. Dr., Adana Alparslan Turkes Science and Technology University
ORCID: 0000-0002-5662-4141

ABSTARCT
One of the preferred algorithms in the radiological ray path (x-ray) calculation used in digital
breast tomosynthesis (DBT) is the Siddon algorithm. In Siddon algorithm, there is a set of 𝞪𝞪parametric values in which the maximum and minimum values at which the x-ray cuts the
voxel sequence and the length and index values at which this voxel sequence intersects the xy-z axes. In the section of Siddon algorithm on creating the 𝞪𝞪-set, it is mentioned that the
elements of the set must be ordered from small to large in value. In the simulations, it was
determined that some of the 𝞪𝞪-set elements have the same value. The values in the 𝞪𝞪-set are
used to find voxel indices indicating which voxels are cut through the radiological ray path
and to calculate the intersection lengths indicating the sheared rate of each voxel by the beam.
While calculating the intersection lengths, it was determined that some values were zero and
the rays sent from different angles did not cut some voxels at all in the 𝞪𝞪-set. When the
Siddon algorithm was applied in this way, it was seen that the intersection lengths did not
match the intersecting voxel indices. This situation leads to data loss in DBT simulation due
to its huge dimensions such as 3D image reconstruction with size up to 800x800x50. In
addition, in the Siddon algorithm, there is no information about whether only one or all of
these elements with the same values in the 𝞪𝞪-set should be used in the calculation.
Considering the mentioned problems, in this study, the effect of using the unique function in
order to eliminate the same values repeating within the set during the creation and use of the
𝞪𝞪-set of the Siddon algorithm was investigated. When the results obtained from the
simulations were compared, the use of the unique function solved the specified problems,
thus, an accurate radiological ray path geometry and 𝞪𝞪-set were obtained by excluding
duplicate values from the calculation. In this way, as voxel indices and intersection lengths
are matched accurately and meaningfully, data loss that may occur in the Siddon algorithm
used in DBT, was reduced.

Keywords: Siddon algorithm, x-ray, digital breast tomosynthesis, DBT

* This work was supported by TUBITAK, the Scientific and Research Council of Turkey,
under the project number: 119E388
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SUSTAINABLE UTILISATION OF WASTE AS FUNCTIONAL MATERIALS

Ghanshyam Barman
CGPIT, Uka Tarsadia University, Bardoli, Gujarat, India
ABSTRACT
Construction sector is one of the major contributor to the carbon footprint on the earth.
The plastic waste took hundreds of years to decompose, led to environmental hazard. These
waste materials are to be utilised in sustainable way. The construction industry can consume
these waste materials to a great extent. The blending of plastic waste as binding agent with
construction and demolition wastes for civil purposes with virgin materials. The optimum blend
ratio is such that it retains the strength and required thermal and mechanical properties. This way
the major two hazardous materials can be used in sustainable manner and reduce the carbon
footprint.
Keywords: Construction, carbon footprint, hazardous, sustainable, plastic, strength
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ADLİ NİTELİKLİ OLGULARDA KEMİK KIRIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF BONE FRACTURES IN FORENSIC QUALIFIED CASES

Uzm. Dr. Aytek Hüseyin ÇELİKSÖZ
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniği
ORCID: 0000-0003-4630-1856
(Sorumlu Yazar)
Dr. Öğretim Görevlisi Emrah EMİRAL
Ankara üniversitesi Tıp fakültesi Adli Tıp A.D
ORCID: 0000-0003-2464-7039
Uzm. Dr Ümit ŞİMŞEK
Adli Tıp Kurumu, Sivas Şube Müdürlüğü
ORCID: 0000-0002-3544-8871
Ar. Gör. Dr Beycan DOĞAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.
ORCID: 0000-0001-7389-8323
Prof. Dr Kenan KARBEYAZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.
ORCID: 0000-0001- 6009- 0739

ÖZET
Kemik kırıklarına, adli travmatoloji pratiğinde çok sık rastlanılmaktadır. Kemik kırığının
lokalizasyonu, kırığın şekli, sayısı, adli raporun içeriği açısından önem taşımaktadır. Bu
çalışmada, adli tıp polikliniğine başvuran kemik kırıklı adli travmatoloji olgularının
değerlendirilmesi ve literatürle paylaşılması amaçlanmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019
tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalı’nca değerlendirilen 624 kemik kırıklı olgu çalışma kapsamına alınmıştır.
Olgular; yaş, cinsiyet gibi demografik veriler, olay türü, kırığın kliniği ve adli rapor içerikleri
açısından değerlendirilmiştir. Yaralanmaların en sık trafik kazası şeklinde olduğu, kırıkların
en sık (%40,1) Ortopedi bölümünü ilgilendirdiği, yaralananların yaş ortalamasının 26,3
olduğu ve %66,5’inin erkek olduğu belirlenmiştir. Adli travmatoloji ile ilgili rapor düzenleme
yükümlülüğü olan, ilgili branşlardaki tüm hekimlerin, kemik kırıkları ile ilgili yasal mevzuatı
bilmeleri ve raporun hatasız bir şekilde düzenlenebilmesi için ilgili uzmanlık alanlarının iş
birliği içinde çalışmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelime; Adli rapor, adli travmatoloji, kemik kırığı
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NANOAKIŞKANLARIN ÜRETİM METODLARI VE VİSKOZİTELERİNİN
SICAKLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
PRODUCTION METHODS OF NANOFLUİD AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION
OF THE CHANGE OF VISCOSITIES ACCORDING TO TEMPERATURE

Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT*
1*

Turgut ÖZAL Üniversitesi,Arapgir MYO. Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Mekatronik
Programı,44800, Arapgir, Malatya,Türkiye
Orcid:0000-0003-2533-3381
2

Aydın ÇITLAK
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,23100,
Elazığ,Türkiye, Orcid: 0000-0002-6837-4178

*Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT
ÖZET
Çalışmamızda, üretilen nanoakışkanların viskozitelerinin sıcaklığa göre değişimleri
belirlenmiştir. Akışkanların viskozitelerinin sıcaklıkla ters orantılı olarak değiştiği elde edilen
sonuçlarda görülmektedir. Baz alınan akışkana göre Nanoakışkanların viskozitelerinin daha
kararlı olduğu ve akmaya karşı gösterdikleri direncin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Nanoakışkanları oluşturan nanopartiküllerin cinslerinin viskozite üzerinde etkili olduğu
görülmektedir. Nanoakışkanların kullanım yerleri göz önünde bulundurularak; üretilecek
Nanoakışkanın viskozite yönünden daha kararlı olması istenilen durumlarda, CuO
partiküllerin viskozitelerinin ZnO’e göre daha kararlı olduğundan dolayı kullanılmasının daha
uygun olacağı çalışmamız sonucu literatüre kazandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan,Nanopartikül,Viskozite
ABSTRACT
In our study, the changes of the viscosity of the produced nanofluids according to the
temperature were determined. It is seen in the results that the viscosity of the fluids changes
inversely with the temperature. It is observed that the viscosity of nanofluids is more stable
and their resistance to flow is higher than the base fluid. It is seen that the types of
nanoparticles make up the nanofluids are effective on viscosity. Considering the usage areas
of nanofluidics; In cases where the nanofluid to be produced is desired to be more stable in
terms of viscosity, it has been brought to the literature as a result of our study that it would be
more appropriate to use because the viscosity of CuO particles is more stable than ZnO.
Keywords: Nanofluid, Nanomaterial, Viscosity
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AKIŞKAN YATAK KAVURMA İŞLEMİNİN MAŞ FASULYESİ (Vigna radiata)
KAHVESİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF FLUIDIZED BED ROASTING ON MUNG BEAN (Vigna radiata)
COFFEE
Esra ALPTEKİN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-7844-3555

Dr. Öğr. Üyesi Sibel BÖLEK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-4967-9416
ÖZET
Kahve, dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden biridir. Ancak kahvenin içerdiği kafeinin
hamileler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle tüketiciler kafeinsiz kahve alternatifi bitkisel kahve arayışı
içindedir. Marketlerde bu ihtiyaca yönelik bitkisel kahveler bulunsa da bu kahvelerin tadı ve
aroması geleneksel kahve çekirdeği olan Arabica kahve çekirdeğinden elde edilen kahveden
çok farklıdır. Maş fasulyesi (Vigna radiata) kavrulduktan sonra Arabica kahve çekirdeğinin
aroma ve lezzet profilinden sorumlu olan kimyasal bileşenleri içermektedir ve bu nedenle
kafeinsiz bir kahve alternatifi olma potansiyeline sahiptir. Kavurma işlemi kahvenin
hazırlanmasındaki en önemli basamaklardan biridir, çünkü kahvenin kendine özgü karakteristik
tat ve aroma maddelerinin oluşumu kavurma esnasında gerçekleşen maillard ve karamelizasyon
gibi reaksiyonların sonucunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle ürüne uygun kavurma yöntemi
ve kavurma koşullarının belirlenmesi de son derece önemlidir. Bu çalışmada maş fasulyeleri
akışkan yatak kavurucu kullanılarak 130°C derecede 10, 20 ve 30 dakika boyunca
kavrulmuştur. Kavurma derecesinin maş fasulyelerinin fiziksel, kimyasal, tekstürel ve duyusal
özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları arzu edilen karakteristiklere
sahip ürün eldesi için kavurma derecesinin uygun şekilde belirlenmesinin gerekli olduğunu
ortaya koymuştur. Maş fasulyeleri için orta kavurma derecesinin açık ve koyu kavurmaya göre
daha iyi sonuç verdiği ortaya konulmuştur. 130°C sıcaklıkta 20 dakika süresince
gerçekleştirilen kavurma işleminin diğer kavurma derecelerinden duyusal açıdan daha iyi sonuç
verdiği saptanmıştır (p<0.05). Diğer taraftan, kavurma işlemi maş fasulyelerinin antioksidan
aktivitesinde %35.52 ± 0.15 düzeyine kadar, toplam fenolik madde içeriğinde ise 265.41± 0,52
mg GAE/100g düzeyine kadar artış sağlamıştır. Akışkan yatak kavurma işleminin maş
fasulyelerinin kavrulmasında başarıyla kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akışkan yatak kavurucu, Vigna radiata, duyusal analiz, kafein.
Abstract
Coffee is one of the most consumed beverages in the world. However, the caffeine of coffee
has many negative effects on human health, especially on pregnants, children and the elderly.
Consumers are looking for an alternative to caffeine-free herbal coffee. Although there are
many herbal coffees are in the markets, the taste and aroma of them are very different from
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the coffee obtained from the traditional Arabica coffee bean. However, mung bean (Vigna
radiata) contains chemical components responsible for the aroma and flavor profile of coffe
after roasting, and has the potential to be a caffeine-free coffee alternative. The roasting
process is one of the most important steps in the preparation of coffee, because the formation
of the characteristic aroma and flavor components of coffee occurs as a result of reactions
such as maillard and caramelization during roasting. Therefore, it is extremely important to
determine the roasting method and roasting conditions suitable for the product. In this study,
mung beans were roasted at 130 ° C for 10, 20, and 30 minutes using a fluidized bed roaster.
The effects of roasting degree on physical, chemical, textural and sensory properties of mung
beans were investigated. The results of the study revealed that it is necessary to determine the
roasting degree appropriately in order to obtain a product with the desired characteristics. The
results of this study revealed that medium roasting for mung beans gives better results than
light and dark roasting. It was found that roasting at 130°C for 20 minutes gave better results
than other roasting degrees (p ≤0.05). On the other hand, roasting process increased the
antioxidant activity of mung beans up to 35.52 ± 0.15% and the total phenolic content up to
265.41 ± 0.52 mg GAE/100g (p ≤0.05). It was concluded that the fluidized bed roasting
process can be used successfully for roasting mung beans.
Keywords: Fluidized bed roasting, Vigna radiata, sensory analysis, caffeine, microwave,
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ALÜMİNYUM TOZU VE SU ORANININ GAZ BETONUN FİZİKOMEKANİK
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ALUMINIUM POWDER AND WATER RATIO
ON PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF AUTOCLAVED AERATED
CONCRETE
Nilgün KIZILKAYA
Öğr. Grv., Malatya Turgut Özal Üniversitesi. ORCID:0000-0003-4931-5807
Didem EREN SARICI
Doç. Dr., İnönü Üniversitesi. ORCID:0000-0003-2639-5226
ÖZET
Literatürde gaz beton, Autoclaved Aerated Concrete (AAC) olarak tanımlanmaktadır. (AAC)
gaz beton; blok, duvar panelleri, zemin, çatı panelleri üretmek için kullanılmaktadır. Silis, çimento,
sönmemiş kireç, alçıtaşı ve su karışımına gözenek oluşturucu alüminyum ilave edilmesiyle elde edilen,
milimetrik olarak kesilerek otoklavlarda 12 bar basınç ve 190 ˚C sıcaklıkta nihai kristal yapısına
ulaştırılan gaz beton, bu gözenekli yapısı sayesinde iyi ısı yalıtımını sağlayan, basınç dayanımı
yüksek, yangına ve depreme dayanıklı hafif beton grubuna giren çağdaş bir yapı malzemesidir. Gaz
beton üretiminde karışım için önkürleme koşulları ile gaz betonu oluşturan bileşenlerin oranlarının
değişimi üretilen betonun fiziko-mekanik özelliklerini etkilemektedir. Ses ve ısı yalıtımı, yangına karşı
dayanıklılık ve hafiflik gibi fiziksel özellikler gözenekliliğe bağlıdır. Bu nedenle gözeneklilik oranı
gaz beton kalitesinin tanımlanması için oldukça önemli bir kriterdir. Al tozu miktarı ve su-katı oranı
gözenekliliği belirleyen önemli faktörlerdir. Gazbeton üretiminde kullanılan Alüminyum, kireç ve su
ile reaksiyona girerek H 2 gazı oluşmaktadır. Bu H 2 gazı karışımda milyonlarca mikroskobik birbirine
bağlı olmayan hava hücresi üretmektedir. Oluşan bu hücreler gaz beton bünyesinde gözenekleri
teşekkül eder. Bu çalışmada farklı Al tozu oranları (%0,20, %0,15, %0,11, %0,075, %0,05) ve su
miktarları (%80, %70, %60 ve %50) ile üretilen gaz beton örnekleri üzerinde mekanik ve fiziksel
deneyler (basınç dayanımı, birim hacim ağırlık, su emme, ultrasonik dalga hızı deneyleri) yapılarak
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Al tozu ve su miktarındaki artışa bağlı olarak gözenekliliğin, su emme
değerlerinin arttığı, basınç dayanımı ve ultrasonik dalga hızı değerlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. En
yüksek basınç dayanımı değerinin en düşük su (%50) ve Al tozu (%0.05) eklemesinin yapıldığı gaz
beton örneğinde elde edildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gaz beton, basınç dayanımı, su oranı
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİNİN YAŞAM DÖNGÜ
ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WASTEWATER TREATMENT
PLANT WITH LIFE CYCLE ANALYSIS
Ayşegül PALA
Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi. ORCID: 0000-0001-7285-0299
Güneş KURŞUN
Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi. ORCID: 0000-0001-7422-1074
ÖZET
Değişen dünya nüfusu ve artan endüstriyel tüketim, doğal kaynakların düzensiz
kullanılmasına ve çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Doğal kaynakların ve çevre kalitesinin
korunabilmesi, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel gerekliliklerden biridir. Bu
bakış açısıyla ürün ve hizmetlerin üretiminin, doğal kaynaklar ve ekosistem üzerindeki
etkileri en aza indirilmelidir. Bu nedenle günümüzde ürün veya hizmetlerin çevresel etkilerini
belirlemek amacıyla Yaşam Döngü Analizi (YDA) kullanılmaktadır. Yaşam Döngü Analizi
bir ürünün ham madde eldesinden bertarafına kadar bütün çevresel etkileri değerlendirmemize
olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Sonuçların değerlendirildiği çevresel etki katagorileri;
küresel ısınma potansiyeli, ötrofikasyon potansiyeli, deniz suyu ekotoksisitesi potansiyeli,
karasal ekotoksisitesi potansiyeli, tatlısu ekotoksisitesi potansiyeli ve insan toksisitesi
potansiyelidir. Bu çalışmada Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan arıtma tesisinin çevresel
yüklerinin belirlenmesi için Yaşam Döngü Analizi uygulanmıştır. Yaşam Döngü Analizinde,
tesis iç raporundaki veriler ve GaBi 8.7 Education yazılımı kullanılmıştır. Tesiste kullanılan
maddeler ve elektrik tüketimi 1m3 atık su için ortaya koyulmuştur. Çevresel etkileri
değerlendirmek için Leiden Üniversitesi Çevre Çalışmaları Merkezi’nin geliştirdiği CML
2001 yöntemi seçilmiştir. Sonuçlar, elektrik kullanımının çevresel etkilerin başlıca kaynağı
olduğunu göstermektedir. Çevresel yükü en aza indirgemek için rüzgar veya güneş enerjisi
kullanımı iyi bir çözüm olabilir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Döngü Analizi, Atıksu Arıtma Tesisi, GaBi, Çevre
Abstract
Changing world population and increasing industrial consumption cause irregular use of
natural resources and environmental problems. Protection of natural resources and the quality
of the environment is one of the basic requirements for human survival. With this perspective,
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the effects of the production of products and services on natural resources and the ecosystem
should be minimized. That is why Life Cycle Analysis (LCA) has been generally used to
assess the environmental impacts of products and services. Life Cycle Analysis is an approach
that allows you to assess all environmental impacts from the raw material handling to the
disposal of a product. Environmental impact categories in which the results are evaluated;
global warming potential, eutrophication potential, marine aquatic ecotoxicity potential,
terrestrial ecotoxicity potential, freshwater ecotoxicity potential and human toxicity potential.
In this study, Life Cycle Analysis approach was used to determine the environmental loads of
wastewater treatment facilities in Industrial Park. For the Life Cycle Analysis, the data in the
facilities, internal report and the GaBi 8.7 Education software were used. The materials and
electricity consumption was calculated per 1 m3 of wastewater. The CML 2001 method,
developed by the Leiden University Center for Environmental Studies, was selected to assess
environmental impacts. The results show that electricity consumption contributes most to
environmental impacts. Consumption of wind or solar energy could improve the system in
terms of environmental impacts.
Keywords: Life Cycle Analysis, Wastewater Treatment Plant, GaBi, Environment
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ARSENİK DEĞERLERİNİN KANSER RİSKİ HESAPLANMASINA YÖNELİK
PİLOT ÇALIŞMA
A PILOT STUDY FOR CALCULATION OF ARSENIC VALUES FOR CANCER RISK
Ayşegül PALA
Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi. ORCID: 0000-0001-7285-0299
Güneş KURŞUN
Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi. ORCID: 0000-0001-7422-1074
ÖZET
Bu çalışmada, bir beldemizde pilot çalışma olarak risk tahmini ve arsenikli içme suyuna
maruz kalmanın olumsuz sağlık etkilerinin olasılığı değerlendirilmiştir. 30 farklı alandan
alınan su örneklerinden tespit edilen arsenik konsantrasyonu kullanılmıştır. İçme suyundaki
arseniğe maruz kalma yoğunluğu, süresi ve sıklığı kabul edildi ve kanser riskleri
hesaplanmıştır. Suda bulunan arsenik konsantrasyonları kullanılarak Normal dağılım, LogNormal dağılım ve Gumbel dağılımları ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda en uygun dağılım tespit edilmiştir. Monte Carlo Simülasyonu uygulanarak ve
rasgele üretilen olasılıklar kullanılarak, ters olasılık yöntemi ile en uygun dağılım olarak
belirlenen Log-Normal Dağılıma uygun 1000 adet arsenik verisi elde edilmiştir. Bu verilerle
su tüketim miktarları değiştirilerek hesap yapılmıştır. Elde edilen veriler Kanser Risk
hesabında kullanılarak ortalama değerler doğrultusunda bir insanın kanser olma riski
hesaplanmıştır. İçme suyundaki arsenik verileri kullanılarak Log-Normal Dağılıma uygun
10.000 adet daha arsenik verisi elde edilmiştir. Bu veriler 1000 erli gruplar halinde
değerlendirilip oluşabilecek en yüksek arsenik konsantrasyonu belirlenmiştir. Oluşabilecek en
yüksek arsenik konsantrasyonunda oluşabilecek kanser riski hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arsenik, Kanser, Monte Carlo Simülasyonu, İçme Suyu
ABSTRACT
In this study, risk estimation and probability of adverse health effects of exposure to drinking
water with arsenic were evaluated as a pilot study in one of our towns. The arsenic
concentration determined from water samples taken from 30 different areas was used. The
intensity, duration and frequency of exposure to arsenic in drinking water were accepted and
cancer risks were calculated. Normal distribution, Log-Normal distribution and Gumbel
distributions were analyzed using arsenic concentrations in water. The most suitable
distribution was determined in line with the results obtained. By applying Monte Carlo
Simulation and using randomly generated probabilities, 1000 arsenic data suitable for LogNormal Distribution determined as the most appropriate distribution by inverse probability
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method were obtained. With these data, calculations were made by changing the water
consumption amounts. Using the data obtained in Cancer Risk calculation, a person's cancer
risk was calculated in line with the average values. Using the arsenic data in drinking water,
10.000 more arsenic data suitable for Log-Normal Distribution were obtained. These data
were evaluated in groups of 1000 and the highest possible arsenic concentration was
determined. Cancer risk that may occur in the highest possible arsenic concentration has been
calculated.
Keywords: Arsenic, Cancer, Monte Carlo Simulation, Drinking Water
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YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER OLARAK DİJİTAL AKTİVİZM: HAYVAN
HAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ayşenur AKYAZI
Doç. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi. ORCID: 0000-0002-0009-2510
ÖZET
Toplumsal hareketler, farkındalık yaratmak ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Modernleşme ve küreselleşme bir yandan iletişim ağlarının yaygınlaşması ile toplum yapısını
değiştirdiği gibi diğer yandan da toplumsal hareketleri de dönüştürmektedir. Geçmişte
hiyerarşik ve merkezi örgütlenmelerin esas olduğu toplumsal hareketler günümüzde iletişim
teknolojilerinin de desteği ile daha esnek, heterojen, ve belli bir hiyerarşisi ile merkezden
yoksun yapılara dönüşmüştür. Teknoloji desteği ile daha geniş kitlelerden katılımcı bulmaya
başlayan yeni toplumsal hareketler özellikle küresel sorunlarla ilgili dünya üzerinde aynı
düşünceyi paylaşan insanları bir araya getirebilmektedir.
Dördüncü kuvvet olarak sıfatlandırılan medya toplum adına kullanması gereken bu gücü zaman
zaman başka faaliyetlerde kullanabilmekte, bu durum da sivil toplumun kendisini ifade etmede
ana akım medyadan destek almasını mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle, yeni toplumsal
hareketler farklı platformlarında mücadelelerini sürdürmektedirler.
Çok geniş kesimden kullanıcıya sahip olan sosyal medya yeni toplumsal hareketlerde duyarlılık
göstermeye davet aracı olarak giderek daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda ana
akım medya ile karşılaştırıldığında sosyal medya platformlarında iletişimin çok daha hızlı,
kuvvetli ve verimli bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle sosyal medyanın, yeni
toplumsal hareketlerde iletişimin sağlanması, bilginin paylaşılması ve örgütlenme için önemli
bir işlevi bulunmaktadır.
Dijital aktivizm, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen eylemlere katılmak ya da politik,
toplumsal bir duruma destek verme etkinliği olarak tanımlanabilmektedir. Dijital platformlarda
insanlar fikirlerini ve tepkilerini tek bir tık veya bir mesajla gösterebilmekte, hatta bu tepkiler
bazen sokak eylemlerinden daha fazla ses de getirebilmektedirler.
Ülkemizde hayvanlara yönelik şiddet ve istismar haberlerine hemen her gün bir yenisinin daha
eklendiği gözlenmektedir. Ancak bu konuda toplumun beklediği anlamda henüz pozitif bir
adım atılmadığı da görülmektedir. Bu çalışmada konu ile ilgili olumlu adımların atılabilmesi
için gerekli olan desteğin dijital platformlara yansıması araştırılmıştır. Bu bağlamda 18.11.2020
tarihinde Samsun'da ön iki bacağı kesilmiş halde yavru bir köpeğin bulunmasının vicdanlarda
açmış olduğu yaranın etkisi ile uzun zamandır gündemden düşmeyen hayvan haklarına dikkat
çekmek adına konunun dijital platformlarda ne derecede yer bulduğu mercek altına alınmıştır.
Araştırma kapsamında sosyal medya ölçümleme ve analiz platformu olan boom.social
verilerine göre en çok takipçisi olan 3 gazetenin Twitter hesaplarından konuya ilişkin yapmış
olduğu haberler, Twitter’ da açılmış olan hashtag (başlık etiketi) altında tweet ve retweetler ve
küresel bağlamda bir imza kampanyası projesi olan change.org web sitesinde açılan kampanya
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Aktivizm, Toplumsal Hareketler, Sosyal Medya
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SİYAH KARBON İLE STABİLİZE EDİLMİŞ ZEMİNİN ESNEK YOL ÜST YAPISI
KALINLIK VE MALİYETİNE ETKİSİ
Tacettin GEÇKİL
Doç. Dr. İnönü Üniversitesi. ORCİD: 0000-0001-8070-6836
Talha SARICI
Dr. Ögr. Üyesi, İnönü Üniversitesi. ORCİD: 0000-0001-8488-5851
Bahadır KARABAŞ
2’nci Ordu Komutanlığı. ORCİD: 0000-0003-0416-9121
ÖZET
Günümüzde artan insan nüfusu, şehirlerin büyümesi ve ticari faaliyetlerin gelişmesi ile
birlikte güvenilir ve ekonomik ulaşıma olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın bir
kısmını karşılayan karayollarının tasarımının ekonomik ve güvenilir şekilde yapılması ancak
zemin özelliklerinin ayrıntılı olarak bilinmesi ile mümkün olmaktadır. Yapılan etüt ve
araştırmalar, tetkik edilen zeminlerin her zaman istenilen özelliklere sahip olmayabileceğini
göstermektedir. Bu sebeple yapılacak yolun altında kalan zeminin istenilen mühendislik
özelliklerini sağlayacak şekilde stabilize edilerek güçlendirilmesi gerekir. Zemin
stabilizasyonu için genellikle sönmüş kireç, bitüm ve çimento gibi malzemeler kullanılmasına
rağmen özellikle son yıllarda atık ve geri dönüşüm ürünlerinin kullanılmasına başlanmıştır.
Bu tür ürünlerin değerlendirilmesinin ülke ekonomisi ve çevre sağlığı bakımından faydalı
olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, Dünyada her yıl yaklaşık 17 milyon ton kadar oluşan
atık araç lastiklerinin bir geri dönüşüm malzemesi olarak çeşitli alanlarda kullanılması ile
ilgili birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, atık araç lastiklerden elde edilen
siyah karbonun zayıf zeminin stabilizasyonu için kullanılması durumunda, esnek yol üst
yapısı kalınlık ve maliyetine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak zemin numunesi
elek analizi, hidrometre, kıvam limitleri ve piknometre deneylerine tabi tutularak özellikleri
belirlenmiştir. Daha sonra zemine ağırlıkça %2,5; %5, %10, %15, %20 oranlarında siyah
karbon ilave edilerek stabilize karışım numuneleri hazırlanmıştır. Saf ve katkılı zemin
numuneleri ASTM D698 standardına göre proktor deneyine tabi tutulduktan sonra maksimum
kuru birim hacim ağırlıkları ve optimum su muhtevaları (W opt ) tespit edilmiştir. Bu
muhtevalarda hazırlanmış olan numuneler 7 günlük kür süresi sonrasında ASTM D2166
standardına göre serbest basınç deneyine tabi tutulmuştur. Deney sonucunda en yüksek
mukavemet değeri %10 siyah karbon katkılı karışımlardan elde edilmiştir. Optimum su
oranında hazırlanan saf ve %10 siyah karbon katkılı numuneler 7 günlük kür sonrasında
ASTM D1883 standardına göre Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) deneyine tabi tutulmuştur.
Deney sonucunda %10 siyah karbon katkılı karışımın CBR değeri saf zeminin CBR
değerinden 1,77 kat fazla elde edilmiştir. Bu CBR değerleri kullanılarak AASHTO Tasarım
Rehberine (1993) göre saf ve %10 siyah karbon katkılı zeminler için esnek yol üst yapı
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kalınlığı tasarımı yapılmış ve üst yapı maliyetleri değerlendirilmiştir. Hesaplamalar
neticesinde, siyah karbon içeren zeminlerin tabaka kalınlıkları saf zemine kıyasla azalmış ve
bunun sonucu olarak %16 oranında üstyapı maliyeti düşüş göstermiştir. Sonuç olarak, siyah
karbonun zemin stabilizasyonunda kullanılmasının esnek üst yapı tabaka kalınlığını ve
maliyetini azaltacağı, ayrıca ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Zayıf Zemin, Siyah Karbon, Stabilizasyon, CBR, AASHTO metodu.
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ATIK LASTİKLERDEN ELDE EDİLEN SİYAH KARBONUN ZEMİNİN SERBEST
BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ
Tacettin GEÇKİL
Doç.Dr.Ögr.Üyesi, İnönü Üniversitesi. ORCID: 0000-0001-8070-6836
Talha SARICI
Dr. Ögr. Üyesi, İnönü Üniversitesi. ORCID: 0000-0001-8488-5851
Bahadır KARABAŞ
2’nci Ordu Komutanlığı. ORCID: 0000-0003-0416-9121
ÖZET
Dünya üzerindeki tüketimin artması ve doğal kaynakların her geçen gün azalması nedeniyle
son yıllarda atık ve geri dönüşüm ürünlerinin çeşitli alanlarda kullanılmasına yönelik
araştırılmaların önemi artmıştır. Bu kapsamda atık ve geri dönüşüm malzemelerinin; taşıma
gücü zayıf zeminlerin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesi maksadıyla uygulanan zemin
stabilizasyonlarında kullanılmasının araştırılması, bulunan sonuçlar ışığında kullanılmasının
yaygınlaştırılması, hem milli ekonomiye hem de söz konusu ürünlerin çevreye olan zararlı
etkilerini en aza indirmekte önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu amaçla,
Dünyada her yıl yaklaşık 17 milyon ton kadar oluşan atık araç lastiklerinin bir geri dönüşüm
malzemesi olarak çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili birçok çalışma yapılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmada, atık araç lastiklerden elde edilen siyah karbon katkısının zayıf bir
taban zemininin serbest basınç dayanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla ilk
olarak zayıf zemin numunesi elek analizi, hidrometre, kıvam limitleri ve piknometre
deneylerine tabi tutularak özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra zemine ağırlıkça %2,5; %5,
%10, %15, %20 oranlarında siyah karbon ilave edilerek stabilize karışım numuneleri
hazırlanmıştır. Saf ve katkılı zemin numuneleri ASTM D698 standardına göre proktor
deneyine tabi tutulduktan sonra maksimum kuru birim hacim ağırlıkları ve optimum su
muhtevaları (W opt ) tespit edilmiştir. Bu muhtevalarda hazırlanmış olan numuneler 7 günlük
kür süresi sonrasında ASTM D2166 standardına göre serbest basınç deneyine tabi
tutulmuştur. Deneysel çalışmalar sonucunda; karışımlarda siyah karbon oranı artıkça, su
muhtevası değerinin arttığı, kuru birim hacim değerinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca; siyah
karbon ilave edilen bütün numunelerin serbest basınç dayanımları saf zemine kıyasla oldukça
yüksek elde edilmiştir. En yüksek mukavemet değeri, saf zemine kıyasla 2,14 kat artış
gösteren %10 siyah karbon katkılı karışımlardan elde edilmiştir. Mukavemetteki bu önemli
artış, siyah karbonun zeminlerin kohezyon kuvveti ve kayma direnci üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, siyah karbonun zemin
stabilizasyonunda kullanılması ile zemin mukavemetinin iyileşeceği ve kullanılan atıklar
sebebiyle, atıkların çevre ve sağlığa verebileceği zararın en aza indirilebileceği
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Zayıf Zemin, Siyah Karbon, Stabilizasyon, Proktor Deneyi, Serbest
Basınç Deneyi.
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SPOR EĞİTİMİ ALAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
DOĞRULTUSUNDA KARİYER KAYGILARININ İNCELENMESİ
Doç. Dr. Cumaali YAVUZ
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ
ORCID: 0000-0002-5183-2371
Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ
ORCID: 0000-0002-9858-2103
Mustafa ÇİÇEK
Beden Eğitimi Öğretmeni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Siirt
ORCID: 0000-0003-1997-4780
ÖZET
Bu araştırma, Spor Liselerindeki öğrencilerin kariyer kaygılarını ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Araştırma grubu Elazığ, Adıyaman ve Siirt Spor Liselerinde spor eğitimi alan ve
rastgele yöntemle seçilmiş 456 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubundan verileri elde
etmek için “Kariyer Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde lisanslı SPSS
22.0 paket programı kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerden cinsiyet değişkenine göre
farklılaşma düzeyini ortaya koymak için “Independent Sample t-Testi” kullanılmıştır. Sınıf
düzeyi, yaş ve ailenin gelir durumu değişkenlerine göre farklılaşmayı belirmek için “ANOVA
(F Testi)” kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için “Pearson
Korelasyon Analizi” yapılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi ise p<0.05 olarak kabul
edilmiştir. Sonuç olarak, bağımsız değişkenlerden cinsiyet ve aylık gelir değişkenlerinde
istatistiksel olarak anlamlı ilişki belirlenmemiştir (p >0.05). Yaş ve sınıf düzeyi değişkenlerinde
istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Bağımlı değişkenler arasında ise
ölçek ve alt boyutları arasındaki en yüksek düzeyde ilişkinin “Kariyer Kaygısı Ölçeği” ve
“Bireyin Meslek Seçimine İlişkin Kaygıları” alt boyutu arasında (r=0.947) pozitif yönde ve çok
yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. En düşük ilişkinin ise “Kariyer Kaygısı Ölçeği” ile
“Aile Etkisinden Kaynaklı Kaygılar” alt boyutu (r =0.860) arasında pozitif yönde ve yüksek
düzeyde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Spor, Kariyer, Kaygı, Lise Öğrencileri
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ANTRENÖRLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ELAZIĞ
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Abdullah BİNGÖLBALI
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Elazığ ilinde spor kulüplerinde görev yapan antrenörlerin değerler
eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmektir. Araştırma grubunu, Elazığ ilinde spor
kulüplerinde görev yapan 44 antrenör oluşturmaktadır. Araştırma grubunun görüşlerini ortaya
koymak amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Elde edilen
veriler, lisanslı SPSS 22 paket programı kullanılarak analizleri yapılmıştır. Anketin CronbachAlpha iç tutarlılık katsayısı ise 0.872 olarak tespit edilmiştir. Elede edilen veriler parametrik
test varsayımlarını sağlamadığı için Mann Whitney-U Testi ve Kruskall Wallis H testi
kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi (α yanılma düzeyi) ise p<0.05 olarak kabul
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, “Değerler eğitimi, çocukların geleceği için önemlidir”
maddesine 4.77 ile en çok katılımı gerçekleştirdikleri, “Antrenörlerin antrenman içi
etkinliklerinde değerler eğitimi çalışmalarına yer vermelerine gerek yoktur” maddesine 1.97 ile
en az katılımı gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bazı maddelerde bağımsız değişkenlerde
(Cinsiyet, Değerler Eğitimiyle İlgili Kurs/Seminer Alma Durumu ve Eğitim Durumu) istatiksel
olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç olarak, antrenörler ve spor çalıştırıcıları,
sporcularla en kolay iletişim kurabilecek ayrıcalığa sahiptir. Bu sebeple değerler eğitimi
konusunda, en fazla etkili olabilecek kişiler olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Sporcularla
antrenörlerin etkileşim sürecinde, değerler eğitimine yönelik bir içerik antrenör programlarına
eklenebilir. Sevgi, saygı, hoş görü, yardımlaşma, sorumluluk bilinci, mutlu ve sabırlı olabilme
gibi değerlerin antrenörler tarafından sürekli vurgulanması, günlük hayatta olumsuz konuları
ortadan kaldırmasına bir rol oynayabilir.
Anahtar Kelimeler: Antrenör, Spor, Değerler Eğitimi, Elazığ
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MOĞOLLARDA SPORTİF FAALİYETLER VE EĞLENCE KÜLTÜRÜ

Doç. Dr. Taner YILDIRIM
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Elazığ
ORCID: 0000-0002-6532-2786
Doç. Dr. Cumali YAVUZ
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-5183-2371
Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ
ORCID: 0000-0002-9858-2103
ÖZET
Bedeni, zekayı, bazen de ruhu geliştirmeye yönelik her türlü fiiliyat, spor ya da eğlence
olarak nitelendirilir. İnsanın sahip olduğu bedensel güzellik, güç, sağlık ve ahlaksal erdemlerin
başında gelen adalet, bilgelik ve mertlik ayrılmaz birer bütündürler. Her insanın ideali bu
mükemmelliği yakalayabilmektir. Bunu bir birey olarak gerçekleştirmenin en güzel yolu ise
insanın önce kendisiyle sonra da diğerleri ile yarışarak, bunu ortaya koyabilmesidir. Başka bir
ifade ile beden ve ruh arasındaki uyumu sergilemektir. İşte ortaçağ toplumları için bireylerin
kendisini en iyi şekilde kanıtlayacağı mekanlardan biri ya savaş alanları ya da müsabakaların
yapıldığı spor alanları olmuştur. Moğol toplumu ise, bugün her biri birer spor dalı olarak kabul
edilen at yarışı, atıcılık, güreş, ok atma, mızrak atma gibi eğlence dallarını gündelik hayatlarının
vazgeçilmez bir parçası olarak görüp yaşamışlardır. Bulundukları coğrafyadaki eğlence
kültürlerini gerek geçmişten miras aldıkları, gerekse etkileşime girdikleri topluluklar sayesinde
her geçen gün zenginleştirerek eğlence ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Toplu şekilde icra edilen
bu eğlenceler, hem toplumdaki dinamizmi sağlama hususunda hem de savaşlar öncesi birer
talim ve antrenman özelliği taşıması bakımından oldukça önemliydi. Özellikle Cengiz Han'dan
itibaren oldukça sevilen ve desteklenen bu spor aktiviteleri ve eğlenceler toplum tarafından da
kabul görmüş ve icra edilmişlerdir.
Anahtar Kelimler: Moğollar, spor, eğlence, kültür.

38

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

TURNUVA DÖNEMİ ANTRENMANLARININ TENİSÇİLERİN TEMEL MOTORİK
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE EFFECTS OF TOURNAMENT PERIOD TRAININGS ON TENNIS
PLAYERS' BASIC MOTORIC PROPERTIES

Ramazan ERDOĞAN
Bitlis Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bitlis, Türkiye
ORCİD: 0000-0001-5337-942X
ÖZET
Antrenmanlar, bireylerin fiziksel, fizyolojik ve sportif performansının belirlenmesinin yanı sıra
gelişimine de katkı sağladığı kuvvetle muhtemeldir. Bu araştırma turnuva döneminde
uygulanan antrenmanlarının sporcuların temel motorik özelliklerine etkisini belirlemek
amacıyla yapıldı.
Araştırma grubunu 14-18 yaş aralığında düzenli olarak tenis antrenmanlarına katılan 20 gönüllü
erkek sporcu oluşturdu. Araştırmaya katılan sporculara turnuva hazırlık dönemi süresince (12
hafta) haftanın iki günü kondisyonel antrenmanlar olmak üzere haftada beş gün olmak üzere
bir antrenman programı uygulandı. Araştırmada sporculardan antrenmanlara başlanmadan ve
antrenmanların bitiminde olmak üzere bacak kuvveti, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama, sürat
değerleri, çeviklik, reaksiyon hızı ve esneklik değerleri ölçümleri alındı. Verilerin analizinde
SPSS istatistik paket program kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
Araştırmada elde edilen verilere göre sporcuların; bacak kuvveti, el kavrama kuvvetleri, dikey
sıçrama, çeviklik, esneklik, görsel reaksiyon, on ve otuz metre değerlerinde istatiksel olarak
anlamlı bir farklılılık olduğu belirlenirken (p<0,05),
işitsel reaksiyon ve yirmi metre
değerlerinde istatiksel anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
Sonuç olarak; turnuva döneminde uygulanan tenis antrenmanlarının sporcuların temel motorik
özelliklerini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu bağlamda özellikle sporcuların fiziksel
ve fizyolojik kapasiteleri göz önünde bulundurularak antrenmanlar planlanırsa, sporcuların hem
sportif performansının gelişime katkı sağlayacağı hemde sportif performansın korunmasında
katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Tenis, Motorik Özellikler, Performans

Abstract
Training is very likely to contribute to the development of individuals as well as the
determination of their physical, physiological and sporting performance. This research was
carried out to determine the effect of training on athletes' basic motoric characteristics during
the tournament.
The research group consisted of 20 volunteer male athletes between the ages of 14-18 who
regularly participated in tennis training. During the tournament preparation period (12 weeks),
the athletes who participated in the study were given a training program of five days a week,
including conditioning training two days a week. In the study, leg strength, hand grip strength,
vertical jump, speed values, agility, reaction speed and flexibility values were measured from
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the athletes before starting training and at the end of the training. SPSS statistical package
program was used for data analysis. Significance level was accepted as p <0.05.
According to the data obtained in the research, It was determined that there was a statistically
significant difference in the athletes' leg strength, hand grip strength, vertical jump, agility,
flexibility, visual reaction in ten and thirty meters values (p <0.05), while there was no
statistically significant difference in their auditory reaction and twenty meters values. (p> 0.05).
As a result; It was determined that tennis training applied during the tournament period
positively affected the athletes' basic motoric characteristics. In this context, we think that if
training is planned considering the athletes' physical and physiological capacities, it will
contribute to both the development of the athletes' sportive performance and the protection of
the sportive performance.
Keywords: Tennis, Motoric Properties, Performance
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MİDEDE İNVAZYON MEYDANA GETİREN LOKAL İLERİ EVRE, PERFORE
KOLON KANSERİ
LOCAL ADVANCED STAGE, PERFORATED COLON CANCER WITH GASTRIC
INVASION
Tamer AKAY
Uzm. Dr., Bandırma Devlet Hastanesi
ORCID: 0000-0001-8137-3658
Metin LEBLEBİCİ
Dokt. Öğr. Gör., Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
ORCID: 0000-0002-1403-7643
ÖZET
Giriş: Kolon perforasyonu nadirdir ve genellikle acil ameliyat gerektirir. Yüksek mortalite ve
morbidite ile ilişkilidir. Perforasyon nedenleri arasında malignite (%36), spontan perforasyon
(%20), iyatrojenik perforasyon (%20) ve divertikül (%19) perforasyonu yer almaktadır. Kolon
kanserinde, perforasyon yaygın bir komplikasyon değildir ve insidansı %2,6 ile %10 arasında
değişmektedir. Lokal ileri evre kolon kanserlerinde gastrokolik ligaman tutulumu sık
görülmekle birlikte, midede tutulum nadirdir. Bu çalışmada lokal ileri evre, perfore kolon
kanserinin midede invazyon meydana getirdiği nadir bir olgu sunulmaktadır.
Olgu Sunumu: 44 yaşında erkek hasta son bir aydır bulantı, erken doyma ve iştahsızlık
şikayetleri mevcut olup acil servise karın ağrısı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde
özellik yoktu. Batınında yaygın defansı olup, görüntüleme tetkiklerinde kolon perforasyonu
saptandı. Acil operasyona alındı. Operasyonda hepatik fleksura distalinde tümör perforasyonu
mevcut olup gastrokolik ligaman ve mide korpusu majör kurvatur boyunca gato yapmıştı.
Genişletilmiş sağ hemikolektomi, ileokolik anostomoz, omentektomi ve mide kurvatura
majörde parsiyel rezeksiyon uygulandı. Post-op takipleri olağan seyretti. Patoloji raporunda
kolonda müsinöz adenokarsinom, bölgesel lenf nodları pozitif ve midede tümör invazyonu
saptandı. Kontrol endoskopisi olağan saptanan hasta, post-operatif adjuvan kemoterapi
amacıyla onkolojiye yönlendirildi.
Tartışma: Kolon kanseri perforasyonunda hastalar genellikle yaşlıdır. Sepsis ve eşlik eden
hastalıklar nedeniyle durumları kötü olabilir. En sık perforasyon bölgesi sigmoid kolon
(%47,3), ardından çekum (%24,8) gelmektedir. Operatif mortalite oranı %5-52 arasında
değişmektedir. Kanserli kolon perforasyonunun optimum cerrahi tedavisi tartışmalıdır. Çeşitli
çalışmalarda kolostomisiz kolonun rezeksiyonu ve primer anastomozundan oluşan tek aşamalı
cerrahinin, geleneksel aşamalı yönetime göre artmış morbidite veya mortalite ile ilişkili
olmadığı saptanmıştır. Nadir olarak kolon tümörünün mide invazyonu ile gastrik çıkış
obstrüksiyonu yaptığı çeşitli olgu sunumlarında yer almaktadır. Olgumuzda ise mide invazyonu
(post-op patolojik olarak) saptanmış ancak per-operatif inflamatuar reaksiyon mu yoksa
invazyon mu ayırımı yapılamadığı için midede sınırlı ancak küratif cerrahi uygulanmıştır.
Perfore kolon kanseri olan hastaların küratif rezeksiyonundan sonraki prognoz, komplike
olmayan kolon kanseri hastalarından daha kötü olmaması, kolon kanseri perforasyonunun
olumsuz etkisinin perioperatif dönemle sınırlı olabileceğini, uzun süreli sağkalımın acil
durumdan çok tümör evresine bağlı olduğunu göstermiştir.
Sonuç: Kanserli kolon perforasyonunun cerrahi tedavisinde kolostomisiz, onkolojik kriterlere
dayalı agresif bir cerrahi yaklaşımın artmış morbidite veya mortalite ile ilişkili olmadığı, uzun
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vadeli prognozun perforasyonun varlığından bağımsız olduğu saptanmıştır. Mide invazyonu
şüphesinde sınırlı ancak küratif cerrahi uygulanması ikinci operasyonu önleyebilir.
Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, Perforasyon, İnvazyon, İnflamatuar, Küratif.
ABSTRACT
Introduction: Colon perforation is rare and usually requires emergency surgery. It is associated
with high mortality and morbidity. Perforation causes include malignancy (36%), spontaneous
perforation (20%), iatrogenic perforation (20%) and diverticula (19%). In colon cancer,
perforation is not a common complication and its incidence ranges from 2.6% to 10%. Although
gastrocolic ligament involvement is common in locally advanced colon cancers, stomach
involvement is rare. We herein present a rare case of locally advanced perforated colon cancer
with gastric invasion.
Case Report: A 44-year-old male patient presented to the emergency department with
abdominal pain and vomiting. He had complaints of nausea, early satiety, and loss of appetite
for the last month. His medical background was unremarkable. On physical examination, he
had widespread defense in the abdomen, and colon perforation was detected on imaging studies.
He was taken in for an emergency operation, during which a tumor perforation was found distal
to the hepatic flexure. The gastrocolic ligament and gastric corpus had adhered and kinked up
along the major curvature. Extended right hemicolectomy, ileocolic anastomosis, omentectomy
and partial resection of the major gastric curvature were performed. Post-op follow-ups were
uneventful. The pathology report revealed mucinous adenocarcinoma in the colon, positive
regional lymph nodes, and gastric tumor invasion. The patient, whose control endoscopy was
normal, was referred to the oncology department for post-operative adjuvant chemotherapy.
Discussion: Patients with colon cancer perforation are usually older. Their general condition
may be worse due to sepsis and concomitant diseases. The most common perforation site is the
sigmoid colon (47.3%), followed by the cecum (24.8%). Operative mortality rate varies
between 5-52%. Optimum surgical treatment of cancerous colon perforation is controversial.
Several studies have found that single-stage surgery, consisting of resection and primary
anastomosis of the colon without a colostomy, is not associated with increased morbidity or
mortality compared to traditional staged management. It is included in various case reports that
the colon tumor rarely causes gastric outlet obstruction by gastric invasion. In our case, gastric
invasion was detected in pathological examinations postoperatively, however, limited but
curative surgery was performed in the stomach because the differentiation between an
inflammatory reaction and an invasion could not be made peroperatively. The fact that
prognosis after curative resection of perforated colon cancer patients is not worse than that of
uncomplicated colon cancer patients shows that the negative effect of colon cancer perforation
may be limited to the perioperative period, and long-term survival depends on the tumor stage
rather than the emergency.
Conclusion: It was found that an aggressive surgical approach without a colostomy, which was
based on oncological criteria, was not associated with increased morbidity or mortality in the
surgical treatment of cancerous colon perforation, and the long-term prognosis was independent
of perforation. Limited but curative surgery may prevent the second operation in cases
suspected of gastric invasion.
Keywords: Colon cancer, Perforation, Invasion, Inflammatory, Curative.
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ALTERNATİF İŞ ARAMA VE KARŞI TEKLİFLER
ON-THE-JOB SEARCH AND COUNTEROFFERS
Emre EKINCI
Doktor Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-3160-394X

ÖZET
Bu makale, mevcut bir çalışan rakip firmalardan iş teklifi aldığında, firmanın karşı teklif yapıp
yapmama konusundaki kararını incelemektedir. Elimizdeki ampirik kanıtlar, karşı teklif
kararlarında hem firmalar arasında hem de firmaların kendi içinde heterojenlik olduğunu gösterse
de personel ekonomisi literatüründeki çoğu teorik model, firmanın çalışanını elinde tutmak için
dış tekliflere karşılık verdiğini varsayar. Uygulamadaki farklılıklara rağmen, firmaların, rakip
firmalardan kendi çalışanlarına yapılan iş tekliflerine her şartta karşılık verdiğini varsaymak
önemli dinamikleri anlamamıza yol açabilir. Bu analizin başlıca amacı, mevcut çalışanlar istihdam
ilişkisinden kaynaklanan ranttan paylarını arttırmak için dışarıdan teklifler almaya çaba sarf
ettiğinde, firmanın çalışanını elinde tutmasını sağlayabilecek, optimal karşı teklif politikalarını
araştırmaktır. Analiz, firmanın çalışanını kaybetmemek için yapılan tekliflere karşılık verebildiği
“karşı teklif yapma politikası” ve karşı teklif yapmak karlı bile olsa firmanın dışarıdan gelecek
tekliflere hiçbir şekilde karşılık vermemeyi önceden taahhüt ettiği “karşı teklif yapmama
politikası” arasındaki seçimine odaklanır. Karşı teklif yapmama politikasının uygulanabilmesi,
firmanın çalışanını elinde tutmaktan kazanabileceği ranttan vazgeçmesini gerektirebileceğinden,
bu politikanın sürdürülebilmesi firma ile çalışanları arasındaki ilişkisel sözleşmeye (relational
contract), dolayısıyla firmanın itibarını koruma kaygısına bağlıdır. Analizden çıkarılan üç ana
bulgu şu şekildedir. Birincisi, firma karşı teklif yapma politikasını benimsediğinde, çalışanlar iş
arama girişimlerinde verimsiz derecede yüksek çaba gösterirler. İkincisi, belirli koşullar altında,
firma daha düşük iş arama girişiminden ortaya çıkan rantı çalışanıyla paylaşmayı güvenilir şekilde
vaat ettiği bir ilişkisel sözleşme ile bu verimsizliği azaltabilir. Üçüncüsü, firmanın ilişkisel
sözleşme uygulama becerisi bazı temel özelliklerine bağlıdır. Örneğin, daha sabırlı veya daha
üretken firmaların, çalışanı iş aramada çok fazla çaba göstermekten caydırmak için ilişkisel
sözleşme uygulamaları daha kolaydır.
Anahtar Kelimeler: İlişkisel Sözleşmeler, Karşı teklifler, Çalışanları elde tutma politikaları
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ABSTRACT
This article studies the firm’s decision about whether to make a counteroffer when a current
employee receives a job offer from a competing firm. Although existing empirical evidence shows
heterogeneity—both across- and within-firms—in counteroffer decisions, most theoretical models
in the personnel economics literature assume that the firm responds to outside offers to retain the
employee. The objective of the current analysis is to investigate the firm’s optimal retention policy
when current employees exert effort to receive outside offers in order to increase their rents from
the employment relationship. In particular, the analysis focuses on the firm’s choice between
adopting a “matching offers policy” in which the firm may submit a counteroffer to retain the
employee, and a “no-matching offers policy” in which the firm commits not to matching the
outside bid for the worker even though it is profitable do so. As the no-matching offers policy may
involve forgoing retention rents, its sustenance as a relational contract between the firm and the
cohorts of employees hinges on the firm’s reputational concerns. The three main results of the
analysis are the following. First, when the firm adopts a matching offer policy, employees exert
inefficiently high levels of effort in their on-the-job search initiatives. Second, under certain
conditions the firm can mitigate such inefficiency by relaying on a relational contract in which the
firm credibly promises to share with the employee the increased rents from lower job-search
initiative. Third, the firm’s ability to implement a relational contract hinges on some of its key
features. For example, firms that are more patient or more productive find it easier to rely on
relational contracting to dissuade the employee from exerting too much effort in job search.
Keywords: Relational contracts, Counteroffers, Employee retention policies

44

18-20 Aralık 2020
MALATYA

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

KORONER ARTER CERRAHİSİNDE PREOPERATİF ANTİKOAGÜLAN VE
ANTİTROMBOTİK TEDAVİNİN POSTOPERATİF KANAMA ÜZERİNE ETKİSİ
Abdullah Arif YILMAZ
Uzm. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
ORCID: 0000-0002-4402-3795
ÖZET
Giriş : Koroner bypass cerrahisi geçiren hastalardaki en önemli problemlerden biri kanamadır.
Koroner arter hastalığı tedavisinde kullanılan antiplatelet ve antikoagülan tedaviler kanama
miktarının artmasına sebep olabilmektedir. Preoperatif dönemde verilen asetilsalisilik asit ve
enoxaparin tedavilerinin postoperatif drenaj üzerine etkilerini araştırdık.
Yöntem: Ocak 2008- Temmuz 2009 tarihleri arasında izole koroner bypass yapılan elektif 151
vaka retrospektif olarak incelendi. Reoperasyon yapılan, ilave kardiyak cerrahi yapılan, son
beş günde asetilsalisilik asit ve enoxaparin dışında antiplatelet ve antikoagülan ilaç kullanım
öyküsü olan, koagülopatik, malignensili, intraoperatif exitus olan olgular çalışmaya dahil
edilmedi. Üç gruptaki hastalardan grup 1 (n=63) coraspin 100 mg tablet 1x1 kullanan ve
pompada opere edilen hastalardan, Grup 2 (n=55) coraspin 100 mg tablet 1x1 kullanan ve atan
kalpte KABG yapılan hastalardan, Grup 3 (n=33) ise clexane 0,6 cc 2x1 tedavisi verilen
pompada opere edilen hastalardan oluşmaktaydı. İstatistiksel yöntem olarak tanımlayıcı
değerler tek yönlü ANOVA testi ile hesaplanıp anlamlı fark saptanan değişkenler Tukey HSD
ve Tamhane testleriyle değerlendirildi.
Bulgular: Postoperatif drenaj miktarı açısından grup 1 diğer iki gruptan da fazla drenaj miktarı
gösterirken grup 2 ve grup3 kendi aralarında benzer özellikler göstermiştir.
Hastalar postoperatif drenaj miktarına göre incelendiğinde grup 1’in ortalama toplam drenaj
miktarı 631,75 ml (250-950 ml), grup 2’nin ortalama toplam drenaj miktarı 464,55 ml (200950 ml), grup 3’ün ortalama toplam drenaj miktarı 485,61 ml (250-950 ml) olarak hesaplandı.
Tartışma ve sonuç: Atan kalpte KABG yapılamayan ve pompada KABG yapılması gereken
hasta grubunda asetilsalisilik asit tedavisi yerine enoxaparin tedavisi verilmesinin drenaj
miktarını azalttığı saptanmıştır. Ancak atan kalpte KABG planlanan hasta grubunda drenaj
miktarı açısından enoxaparinin asetilsalisilik asite üstünlüğü olmadığından asetilsalisilik asit
enoxaparine tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kanama, aspirin, enoxaparin
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OKUL ÖNCESİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE STEM UYGULAMALARI BİR
ETWİNNİNG PROJESİ (STEMATEMATİK VE MASAL) ÖRNEĞİ
Duygu Gonca ERGİN
Çağ Üniversitesi, Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi Mersin, Türkiye
ORCID: 0000-0002-0837-4205
Özlem KARAHAN
Okul Öncesi Öğretmeni – MEB, Türkiye
ORCID: 0000-0002-3719-8896
ÖZET
STEM eğitim modelinin okul öncesi eğitime entegre edilmesinin önemli olduğu bilinmektedir.
STEM eğitim modeli ile çocuklar erken dönemde bilimsel bakış açısıyla tanışıp ve problem
çözme sürecinde bilimsel becerilerden faydalanmayı öğrenmektedirler. Erken dönem
gelişimsel ödevlerin, kavram ve becerilerin kazandırılmasında STEM eğitim modelini kullanan
öğretmenler çocukları bütün alanlarda destekleme fırsatı bulmaktadır. Okul öncesi temel bilgi,
kavram beceri ve kazanımlarının matematik, fen, mühendislik, bilim ayrıca sanat, drama,
müzik, masal gibi eğitim süreçlerinin hepsiyle bütünleştirilerek verilmesi ve çocuğun aktif
öğrenmesine de fırsat sunulması STEM eğitim uygulamalarının önemini artırmaktadır.
21. yy becerilerinden yaratıcı düşünme, problem çözme, disiplinler arası öğrenme ve robotik
kodlama, veri mühendisliği, kod yazma gibi geleceğin mesleklerinin farkına varmada çocuğa
uzaktan eğitim sürecinde destek olmak için farklı şehirlerden on öğretmen ve yurt dışından 5
öğretmen bir araya gelerek bir eTwinning projesi kurdu. STEMatematik ve Masal projesinde
her ay uygulamak üzere bir plan öğretmenlerin ortak ürünü olarak yazıldı. Planın yazılmasında
5E modelinden faydalanıldı. Masal ile günlük yaşam problemi verilerek planın çocuğa göre
olması sağlandı. Öğretmenler STEM planı yazmadan önce uzmanlardan STEM eğitimi aldı ve
çeşitli webinarlara katıldı. Plan çocuk ve öğretmen açısından değerlendirildi. Çocuklarda
kendilerini ve planı rubriklerle değerlendirdi. Çocukların öğrenme sürecinde aktif olmaları ve
yaratıcılıklarını kullanma fırsatı bulmaları kalıcı olarak öğrenmelerini destekledi. Her çocuk
kendi hızında ve bilmediklerini öğrenme fırsatı buldu. Bildiği ve kendisine basit gelen konuları
hızla geçerek öğrenmenin hazzını kaybetmeden ilerledi. Ailer de bilimsel bakış açısını ve
STEM uygulamalarını keşfetme imkânı buldu. Web2 araçları ile yapılan teknoloji kullanımı ile
uzaktan eğitimin daha kolay uygulanması sağlandı. Öğretmenlerin, öğrenci ve velilerin 21. yy
becerileri destekleyen proje ile uzaktan eğitimin aksamadan sürdürülmesi sağlandı. STEM
eğitim modeli okul öncesi dönemde uygulanabilir bir model sunmaktadır. Doğal gözlemci ve
bilim insanı olan çocukların yaratıcılıklarını ve mucitliğini desteklemektedir. Projenin çıktı ve
değerlendirmeleri çocukların belirlenen amaç ve kazanımlara ulaştıklarını ve bu kazanımları
başka alanlara transfer edebildiklerini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi, STEM, 5E, Yaratıcılık, eTwinning, 21 yy, Beceri,
Mühendislik

46

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

TESTİS TORSİYON/DETORSİYON HASARINDA OKSİDATİF STRESİN ROLÜ
THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN TESTIS TORSION / DETORTION DAMAGE
Dr. Öğr. Üyesi Cebrail GÜRSUL
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
ORCID NO: 0000-0001-6521-6169
ÖZET
Testislerin torbaya(skrotum) uzanımını sağlayan ve spermatik kordon denilen kılıfın
çevresindeki kas ve zarlardaki yetersizliğe bağlı olarak kendi etrafında dönmesi durumuna
‘Torsiyon’ denir. Testisi besleyen atardamar, vücuttaki uzun damarlardan biri olduğu için
travmaya maruz kalma riski yüksektir. Tüm yaş gruplarında görülebilmekte olup, organ kaybı
ve infertiliteye neden olabilmektedir. Genellikle tek taraflıdır. Bazen hiçbir neden yokken,
hatta uyku esnasında oluşabilen bu durumda testisin kendi etrafında dönmesi sonucu damarlar
da sıkışır ve testis dokularının beslenmesi bozulur. Bazen de bisiklet kullanımının testislerin
alt kısmına yaptığı travmanın da torsiyona yol açabileceği görülebilir. Testisin kendi etrafında
tam bir tur atarak dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda testise kan akımının tamamen
durması nedeniyle dokuların geriye dönüşümsüz bozulması riski olur. Torsiyon meydana
geldiğinde öncelikle venöz kan akımı kesilir, ödem ve hemoraji ile birlikte arterial kan
akımıda durur. Tedavisi yapılmaz ise testis kanlanamadığı için nekroz ortaya çıkar. Son
yıllarda yapılan çalışmalarda testis torsiyonuna bağlı olarak gelişen iskemik hasarda serbest
radikallerin rol aldığı gösterilmiştir. Torsiyon sırasında oksijen miktarının metabolik
ihtiyaçlara oranla düşük seviyede olması, hücresel enerji depolarındaki azalma ve toksik
metabolitlerin birikimine bağlı olarak germ hücre ölümü gerçekleşir. Detorsiyon safhasında
hem reaktif oksijen radikallerinde (ROS)’ta (başlıca hidroksil radikalleri ve süperksit
anyonları olmak üzere) hem de reaktif nitrojen türevlerinde (RNS) (başlıca nitrik oksit (NO)
olmak üzere) ciddi artış olur. Bu serbest radikaller mitokondri ve hücre membranındaki
lipidlerin peroksidasyonu yoluyla membran geçirgenliğinde artışa veya membran
bütünlüğünde bozulmaya neden olur iken ayrıca proteinlerin, enzimlerin ve buna bağlı olarak
da DNA’nın hasar görmesine neden olurlar. Sonuçta torsiyon nedeniyle oluşan germ hücre
hasarı daha da artar. Bu derlemede testis torsiyon / detorsiyonu süresince ortaya çıkan
hasarlarda oksidatif stres markırlarının rolü değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Testis, torsiyon, detorsiyon, nekroz, oksidatif stres

Abstract
The condition of the testicles to rotate around themselves due to the deficiency in the muscles
and membranes around the sheath called spermatic cord, which provides extension to the bag
(scrotum), is called 'torsion'. Since the artery that feeds the testicle is one of the long veins in
the body, the risk of exposure to trauma is high. It can be seen in all age groups and can cause
organ loss and infertility. It is usually one-sided. In this case, which can sometimes occur for
no reason, even during sleep, the testicle rotates around itself and the veins are also
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compressed and the nutrition of the testicular tissues is disrupted. Sometimes it can be seen
that the trauma caused by the use of bicycles to the lower part of the testicles can also cause
torsion. It is possible for the testicle to rotate by making a full turn around itself. In such a
situation, there is a risk of irreversible deterioration of the tissues due to complete cessation of
blood flow to the testicle. When torsion occurs, venous blood flow is interrupted first, and
arterial blood flow stops with edema and hemorrhage. If it is not treated, necrosis will occur
because the testicle cannot get blood. In recent studies, it has been shown that free radicals
play a role in ischemic damage due to testicular torsion. During torsion, germ cell death
occurs due to the low level of oxygen compared to metabolic needs, decrease in cellular
energy stores and accumulation of toxic metabolites. In the detorsion phase, there is a serious
increase in both reactive oxygen radicals (ROS) (mainly hydroxyl radicals and superxide
anions) and reactive nitrogen derivatives (RNS) (mainly nitric oxide (NO)). While these free
radicals cause an increase in membrane permeability or a deterioration in membrane integrity
through peroxidation of lipids in mitochondria and cell membranes, they also cause damage to
proteins, enzymes and hence DNA. As a result, germ cell damage caused by torsion is further
increased. In this review, the role of oxidative stress markers in injuries occurring during
testicular torsion / detorsion was evaluated.
Keywords: Testis, torsion, detorsion, necrosis, oxidative stress
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COVİD 19 ENFEKSİYONU NEDENİYLE HEMŞİRELERİN ALGILANAN STRES
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE PERCEIVED STRESS LEVELS OF NURSES DUE TO COVID 19
INFECTION IN TURKEY
Kübra KAYAOĞLU
Dr. Öğr. Gör., Fırat Üniversitesi. ORCID:0000-0001-5170-3935

Özet
Amaç: Bu araştırma hemşirelerin COVİD-19 enfeksiyonu hakkındaki görüşlerini belirlemek
ve COVİD-19 enfeksiyonu sırasında çalışan hemşirelerin stres düzeylerini saptamak amacıyla
yapıldı.
Metot: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma 233 hemşire ile gerçekleştirildi. Araştırmanın
verilerinin toplanmasında “Hemşire Bilgi Formu” ve “Algılanan Stres Ölçeği” kullanıldı.
Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, frekans, bağımsız gruplarda t testi, varyans
analizi, Shapiro-Wilk testi kullanıldı.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin ASÖ toplam puan ortalamasının
26,22±6,14 (yüksek seviyede) olduğu saptandı. COVİD-19 enfeksiyonu sırasında çalışan kadın
hemşirelerin ASÖ toplam puan ortalaması erkek hemşirelerden anlamlı derecede yüksek
olduğu belirlendi (p˂0.05). COVİD-19 enfeksiyonu hakkında sahip oldukları bilgilerin yeterli
olduğunu düşünen hemşirelerin diğerlerine kıyasla ASÖ toplam puan ortalamasının anlamlı
düzeyde düşük olduğu saptandı (p˂0.05).
Sonuç: COVİD-19 enfeksiyonu sırasında çalışan hemşirelerin stres düzeylerinin yüksek
seviyede olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Koronavirüs, Pandemi, Stres
Abstract
Aim: This study was conducted to identify the stress levels of nurses working during COVID19 infection.
Method: This descriptive study was conducted with 233 nurses. “Nurse Information Form”
and “Perceived Stress Scale” were used to collect the data.
Results: It was determined that PSS total score of the nurses included in the study was
26.22±6.14 (high level). PSS total mean score of the female nurses working during COVID-19
infection was significantly higher than the male nurses (p˂0.05). The nurses who believed that
they had enough knowledge about COVID-19 infection had significantly lower PSS total mean
score compared to the others (p˂0.05).
Conclusion: It was found that the stress levels of the nurses working during COVID-19
infection were high.
Keywords: Nurses, Coronavirus,Pandemic, Stress
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COVİD 19 ENFEKSİYONU SIRASINDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF BURNNESS LEVELS OF NURSES WHO WORK DURING
COVID 19 INFECTION
Kübra KAYAOĞLU
Dr.Öğr.Gör., Fırat Üniversitesi, ORCID:0000-0001-5170-3935
Özet
Amaç: Bu araştırma COVİD-19 enfeksiyonu sırasında çalışan hemşirelerin tükenmişlik
düzeylerini saptamak amacıyla yapıldı.
Metot: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma 203 hemşire ile gerçekleştirildi. Araştırmanın
verilerinin toplanmasında “Sosyo-Demografik Veri Formu” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği
(MTÖ)” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, frekans, bağımsız
gruplarda t testi, varyans analizi, Shapiro-Wilk testi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin MTÖ’nin alt boyutları incelendiğinde duygusal
tükenme puan ortalamalarının 27,35±9,10 (yüksek), duyarsızlaşma puan ortalamalarının
11,30±4,57 (orta), kişisel başarı puan ortalamalarının 14,89±6,07 (yüksek) olduğu saptandı.
Covid-19 enfeksiyonu sırasında çalışan evli hemşirelerin MTÖ’nin tüm alt boyut puan
ortalamalarının bekâr hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).
Çevresinde vefat eden kişi olan hemşirelerin olmayanlara kıyasla MTÖ’nin tüm alt boyut puan
ortalamalarının anlamalı düzeyde yüksek olduğu saptandı (p<0.05).
Sonuç: COVİD-19 enfeksiyonu sırasında çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin yüksek
seviyede olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Koronavirüs, Pandemi, Tükenmişlik
Abstract
Aim: This research was conducted to determine the burnout levels of nurses working during
COVID-19 infection.
Method: This descriptive study was conducted with 203 nurses. The data of this study were
collected using the Socio-Demographic Information Form and Maslach Burnout Inventory.
Percentage distribution, frequency, independent groups t test, variance analysis, and ShapiroWilk test were used to evaluate the data.
Results: When the sub-dimensions of the MBI of the nurses participating in the study were
examined, it was found that their emotional exhaustion mean scores were 27.35 ± 9.10 (high),
depersonalization averages 11.30 ± 4.57 (medium), and their personal achievement averages
14.89 ± 6.07 ( high). It was determined that the mean scores of all sub-dimensions of the MBI
of married nurses who worked during Covid-19 infection were significantly higher than single
nurses (p <0.05). It was found that the mean scores of all sub-dimensions of the MBI were
significantly higher compared to the nurses who had a deceased person around them (p <0.05).
Conclusion: It was found that the burnout levels of the nurses working during the COVID-19
infection were at a high level.
Keywords: Nurses, Coronavirus,Pandemic, Burnout
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İSPANYA VE İTALYA’DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİME COVİD-19’UN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF COVID-19 ON PRESCHOOL EDUCATION IN SPAIN AND ITALY

Munise Duran
Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8912-2669

ÖZET
Dünya tarihinin değişiminde ciddi rolü olan salgın hastalıklardan Covid-19 Aralık 2019’da, Çin
Devleti’ne bağlı Hubei Eyaleti’nin, Vuhan Şehrinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede bütün
dünyayı etkisi altına alan pandemi haline gelmiş bir salgın hastalıktır. Tüm dünyayı tehdit eden
Covid-19, öngörüsü güç bir şekilde hızla yayılmakta her geçen gün vaka ve ölüm sayıları
giderek artmakta, insanlığa büyük bir endişe ve korku vermektedir. Covid-19 pandemisi tüm
dünyada sağlık alanından sonra eğitimde de önemli etkileri olmuş ve keskin kararlar alınmasına
neden olmuştur. Bu süreçte dünya ülkelerinin neler yaşadıkları ve bu durumda aldıkları
önlemler her ülke için birer örnek teşkil etmektedir. Avrupa’da pandemiyi en sıkıntılı yaşayan
ülkelerden İspanya ve İtalya vaka sayıları ve ölüm oranıyla en üst düzeydeki iki ülke olmuştur.
Bu bağlamda yaşanan sıkıntılar eğitime de yansımış etkileri de o oranda büyük olmuştur.
Özellikle okul öncesi eğitimde İtalya ve İspanya’nın dünyadaki birçok ülkeye rol model olduğu,
birçok okul öncesi eğitim modelinin ortaya çıktığı, okullaşma oranlarının yüksek olduğu ülkeler
olması nedeniyle okul öncesi eğitimde oldukça önemli bir yeri vardır. Pandemi sürecinde okul
öncesi eğitimde bu ülkelerin ne gibi sıkıntılar yaşadıkları, ne gibi önlemler aldıkları ve eğitime
nasıl yön verdikleri bu araştırmanın konusu olmuştur. Bu bağlamda bu araştırmada doküman
incelemesi yöntemi ile betimsel bir analiz yapılacaktır. Dünya sağlık örgütü, Eurydice, ve
ülkelerin ulusal haber kaynakları, resmi internet veri tabanlarındaki haberler ve veriler
araştırmanın dokümanlarını oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz basamaklarına
uygun olarak ortaya çıkan kategorilere göre analiz edilerek yorumlanacaktır.
Anahtar kelimeler; Covid-19 Pandemisi, Uzaktan Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, İtalya, İspanya
Abstract
One of the epidemic diseases that have a serious role in the change of the world history, Covidis an epidemic disease that emerged in Wuhan City of Hubei Province of the Chinese State on
December 19, 2019 and became a pandemic that affected the whole world in a short time.
Threatening the whole world, Covid-19 is spreading rapidly with an unpredictability, and the
number of cases and deaths is increasing day by day, giving humanity great concern and fear.
The Covid-19 pandemic has had an important impact on education after the healthcare field all
over the world and caused sharp decisions. In this process, what the countries of the world
experienced and the measures they took in this situation are an example for each country. Spain
and Italy, which are among the countries experiencing the most troublesome pandemic in
Europe, have been the top two countries with the number of cases and death rate. The problems
experienced in this context have also been reflected in education and their effects have been so
great. Especially in pre-school education, Italy and Spain have a very important place in preschool education because they are a role model for many countries in the world, many preschool education models have emerged, and have high schooling rates. During the pandemic
process, what kind of difficulties these countries experience in pre-school education, what
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measures they take and how they direct education have been the subject of this study. In this
context, a descriptive analysis will be made with the document analysis method in this research.
The World Health Organization, Eurydice, and the national news sources of the countries, news
and data in official internet databases constitute the documents of the research. The data
obtained will be analyzed and interpreted according to the resulting categories in accordance
with the descriptive analysis steps.
Keywords; Covid-19 Pandemic, Distance Education, Preschool Education, Italy, Spain
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COVID-19 PANDEMİSİ VE MEDİKOLEGAL SORUNLAR
Arif GARBİOĞLU
Uzm. Dr., Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü,
ORCID: 0000-0002-0440-0963, Tlf: 0546 237 8643
Kenan KARBEYAZ
Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-6009-0739
Özet
Geniş bir bölge, ülke veya kıtada salgın bir hastalığın görülmesi pandemi olarak
tanımlanmaktadır. Covid-19 hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde
küresel bir pandemi olarak ilan edildi. Geçmişte yaşanmış pandemilerin, bireysel, toplumsal ve
uluslararası seviyede sosyoekonomik, psikolojik, sosyokültürel olumsuz sonuçları olduğu
bilinmektedir. Salgının önlenmesi adına uygulanan sosyal mesafe, izolasyon, karantina, seyahat
kısıtlamaları gibi durumlar, sürecin uzamasıyla toplumda özellikle sosyoekonomik olarak
kırılgan gruplarda, yaşlılarda, altta yatan ruhsal patolojileri olanlarda kaygı düzeyini arttırarak
intihar olgularının artmasına zemin hazırlayabilir. Hastalığın bulaşma korkusu nedeniyle ateşli
silahla ve yüksekten atlama şeklinde intihar olguları basında yer almaktadır. Covid-19
nedeniyle alınan önlemlerin yararlı sonuçları görülmekle birlikte olumsuz sonuçlarıyla da
karşılaşılmaktadır. Pandemi süresince hırsızlık, gasp, yaralama, cinayet, yan kesicilik ve
dolandırıcılık gibi suçlarda azalma yaşanırken, aile içi şiddet vakalarında artış olduğu
bildirilmektedir. Ebola salgını sırasında genç gebeliklerin ve çocuk istismar oranlarının arttığı
belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada pandemi döneminde çocuk cinsel istismarı
risk faktörlerinin artmasına rağmen bildirim oranlarında düşüş olduğu saptanmıştır. Ancak
pandemi döneminde gizli kalan olguların süreç ilerledikçe ortaya çıkabileceğinin düşünüldüğü
bu nedenle ilerleyici süreçlerde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği kanısına varıldığı
bildirilmektedir. Covid-19 hastalığından korunma yöntemleri toplumda yanlış algılara sebep
olabilmektedir. Zaman zaman dezenfektanların oral olarak kullanılması ya da alkol
tüketimlerinin artması nedeniyle metil alkol intoksikasyonu sonucu ölüm olguları
bildirilmektedir. Ülkemizde pandemi başlarında koruma tedbirleri amacıyla 20 yaş altı ve 65
yaş ve üzeri insanların sokağa çıkması yasaklanmıştır. Ancak 12-15 yaş arasındaki çocukların
bazılarının bu yasağa uymadıkları tespit edilmiştir. Sokağa çıkma yasağına uymayan 12-15 yaş
arasındaki çocuklar yargı makamlarınca, işledikleri iddia olunan Türk Ceza Kanunu’nun
kamunun sağlığına karşı suçlar başlığı altında 195. maddede tanımlanan bulaşıcı hastalıklara
ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille
ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği hususunda rapor
düzenlenmesi amacıyla çocuk psikiyatri veya adli tıp uzmanlarınca muayene edilmek üzere
gönderilmektedir. Görüldüğü üzere pandeminin toplumda yaratacağı olumsuzlukların gözden
geçirilerek olası senaryolar oluşturulması ve çözüm önerilerinin tartışılması sonraki süreçlerde
ortaya çıkabilecek benzer durumların egale edilmesinde kolaylaştırıcı faktör olarak rol
oynayacaktır.
Anahtar kelimeler: Covid-19, Adli Tıp, Pandemi, Medikolegal
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ÇOK ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ
WIRELESS CHARGING SYSTEM FOR MULTI-ROTOR UNMANNED AERIAL
VEHICLES
Enes YİĞİT
Karabük Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-2483-1194
Raif BAYIR
Prof. Dr., Karabük Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-3155-8771
ÖZET
Günümüzde insansız hava araçlarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. İnsansız hava araçları
savunma, tarım, sağlık, taşımacılık, arama ve kurtarma gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Kullanım alanlarına göre insansız hava araçları, çok rotorlu ve sabit kanatlı insansız hava aracı
olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Çok rotorlu insansız hava aracının sabit kanatlı insansız
hava aracına göre görev süresi kısadır. Çok rotorlu insansız hava aracının kaldırma kuvveti
uygulayarak havada kaldığı andaki enerji tüketimi fazladır. Çok rotorlu insansız hava aracının
manevra kabiliyetinin yüksek olması, kalkış ve iniş için özel bir alana ihtiyaç duymadan tüm
alanlarda kullanılabilmektedir. İnsansız hava araçlarının kontrolü manuel veya otonom olarak
yapılabilmektedir. Otonom insansız hava araçları, koordinatları daha önceden belirlenen uçuş
güzergâhında görevlerini gerçekleştirmektedir. Otonom görev sonrasında çok rotorlu insansız
hava aracının bataryasının şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir. Bataryanın
değiştirilmesi veya şarj edilebilmesi için bir kullanıcıya ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile çok
rotorlu insansız hava araçlarının kullanıcıya gerek kalmadan kablosuz şarj sistemi ile
bataryasının şarj edilmesi gerçekleştirilmiştir. Çok rotorlu insansız hava aracının otonom inişini
gerçekleştirdiği yer istasyonu geliştirilmiştir. Yer istasyonuna inen çok rotorlu insansız hava
aracının konumu, kızılötesi sensörler kullanılarak yapılan alan taraması ile bulunmaktadır.
Kızılötesi sensörlerden alınan sinyaller ile Pisagor metodu kullanılarak, çok rotorlu insansız
hava aracının yer istasyondaki konumu hesaplanır. Bulunan konuma kablosuz şarj sisteminin
verici modülü hareket ettirilir ve çok rotorlu insansız hava aracının üzerinde bulunan alıcı
modül ile batarya şarj işlemi gerçekleştirilir. Bataryanın şarjı, kablosuz şarj modülünün
alıcısından alınan gerilim batarya yönetim sistemi ile pilin şarjı balanslı olarak
gerçekleşmektedir. Yer istasyonunda bulunan kablosuz şarj modülünün x ekseni ve y
eksenindeki hareketi, step motorlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma sonucunda otonom
ve manuel uçuşlarda kullanılabilecek çok rotorlu insansız hava aracının için kablosuz şarj
yapabilen bir yer istasyonu geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı, Kablosuz Şarj, Yer İstasyonu, İnsansız
Hava Araçları, Batarya Şarj
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ÇOKLU NOKTA KAYNAĞI ELEKTRODU TASARIMI VE UYGULAMALARI
MULTI SPOT WELDING ELECTRODE DESIGN AND APPLICATIONS

Enes KORKUT
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Orcid: 0000-0001-5867-7442

Nuri AKKAŞ
Doç. Dr., Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, nuriakkas@subu.edu.tr

Özet:
İki elektrodun iki veya daha fazla sac metali belli bir kuvvet ile sıkıştırması ve bu sırada
elektrotların üzerinden yüksek akım geçmesi ile metallerin erimesi ve eriyen metallerin ek bir
birleştirme malzemesi olmadan birleştirilmesi işlemine nokta kaynağı denilmektedir. Nokta
kaynağı, 20. yüzyılın başlarından itibaren otomotiv gövde parçalarının birleştirilmesinde
yoğun olarak kullanılmaktadır. Araç gövdesinin oluşturulması esnasında kullanılan kaynak
yöntemlerinin %85’i nokta kaynağı olup, genellikle tek zamanda ve tek noktaya yapılan
birleştirme işlemi şeklinde kullanılmaktadır. Nokta kaynağının kullanımının yaygınlaşmasıyla
beraber, kaynak zamanlarını azaltmak ve daha verimli sistemler oluşturmak için çoklu kaynak
sistemleri arayışlarına girilmiştir. Tarihsel gelişim içerisinde, çoklu nokta kaynağı
sistemlerinin farklı metodlar ile denemeleri yapılmış ve bunlara ilişkin patentler alınmıştır.
Bu çalışmada elektrik direnç nokta kaynağında iki noktaya aynı anda kaynak yapabilecek
“çoklu nokta kaynağı elektrodu” tasarımı yapılarak kaynak prosesinin verimliliğinin
artırılması amaçlanmaktadır. Bu elektrot yapısı sayesinde iş parçasında olan veya tip kaynaklı
oluşabilecek kot farkı tolere edilerek basınç dengesi sağlanmıştır. Çoklu nokta kaynağı
elektrotuna sahip 50 kVA’lık sabit nokta kaynağı makinesi kullanılarak denemeler yapılmıştır.
Kaynak zamanı tek nokta kaynağı ile aynı seçilmiş bununla birlikte kaynak akım şiddeti ve
elektrot kuvveti tek nokta kaynağı prosesine göre 2 katı uygulanmıştır. Denemeler öncesi
makine üstünde basınç ve akım ölçümleri yapılmış, elektrotların üzerindeki kuvvet ve akım
dağılımları gözlemlenmiştir. SCGA980DUB-45 malzemeye sahip 1,8 mm ve 1,4 mm
kalınlıktaki iki parçanın nokta kaynağı ile birleştirilmesi sonucu elde edilen bağlantıların
ultrasonik ve tahribatlı muayeneleri yapılmıştır. Sonuç olarak çoklu nokta kaynağı
elektrotlarının özellikle otomotiv sektöründe farklı nokta kaynağı proseslerinde
kullanılmasının verimliliği arttırıcı bir etkisi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Nokta Kaynağı, Otomotiv, Elektrot, Ultrasonik Muhayene
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Abstract
The process of pressing two or more sheet metals with a certain force by two electrodes and
melting metals by passing high current over the electrodes and joining the melted metals
without an additional joining material is called spot welding. Spot welding has been used
extensively for joining automotive body parts since the early 20th century. The welding
methods used during of 85% the creation of the vehicle body are spot welding, and they are
generally used in a single time and single point joining process. With the widespread use of
Spot welding, multi welding systems have been sought to reduce welding time and create
more efficient systems. In historical development, multi spot welding systems have been
tested with different methods and patents related to them have been obtained.
In this study, it is aimed to increase the efficiency of the welding process by designing a
"multi spot welding electrode" that can weld two points simultaneously in electrical resistance
spot welding. Thanks to this electrode structure, the level difference in the workpiece or that
may occur due to the type is tolerated and pressure balance is provided. Trials have been
made using a 50 kVA fixed spot welding machine with a multi spot welding electrode.
Welding time is the same as the single spot welding, however, the welding current intensity
and the electrode force are applied twice as compared to the single point welding process.
Before the experiments, pressure and current measurements were made on the machine and
the force and current distributions on the electrodes were observed. Ultrasonic examination
and destructive test of the joints obtained as a result of combining two parts with
SCGA980DUB-45 material with 1.8 mm and 1.4 mm thickness by spot welding were
performed. As a result, it has been observed that the use of multiple spot welding electrodes in
different spot welding processes, especially in the automotive sector, has an efficiencyincreasing effect.
Keywords: Multi Spot Welding, Automotive, Electrode, Ultrasonic examination

56

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

BİTKİ KORUMADA KULLANILAN PESTİSİTLER VE TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN
BİTKİSEL ÜRÜNLERDEKİ PESTİSİT KALINTILARI
PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION AND PESTICIDE RESIDUES IN
PLANT PRODUCTS PRODUCE IN TURKEY
Hilal ÇOLAKOĞLU YENİAY
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü ORCID ID: 0000-0002-8188-8384
ÖZET
Pestisitler böcekler, kemirgenler mantarlar gibi bitkilere zarar veren organizmaları öldürmek,
uzaklaştırmak veya kontrol altına almak, yabani otları yok etmek ve ayrıca bitki gelişimini
düzenlemek amacıyla tek başına ya da karışım halinde kullanılan kimyasal maddelerdir.
Pestisitler bitkilerin böceklerden, yabani otlardan ve hastalıklardan korunmasını sağlarken, aynı
zamanda insanlarda görülebilecek sıtma, Dang humması gibi hastalıkların ve enfeksiyonların
önlenmesine yardımcı olmaktadırlar. Bitki koruma amacıyla pestisit kullanılmadığında,
ürünlerin kalitesi ve veriminde ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle ürün kayıplarına
neden olan zararlı organizmalarla mücadelede pestisit kullanımı kaçınılmazdır. Ancak uygun
olmayan ruhsatsız tarım ilacı kullanılması, gereğinden fazla miktarda uygulanması ve pestisit
uygulanan ürünlerin erken hasat edilmesi gibi faktörlerin sonucunda gıdalarda yüksek miktarda
kalıntı oluşabilmektedir. Ayrıca bu tarım ilaçları, toprağa ve yeraltı sularına karışarak insanların
ve diğer canlıların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda pestisitlerin
insanlarda kanser, obezite, diyabet, üreme ve endokrin sisteminin bozulması gibi çeşitli
rahatsızlıklara neden olduğu belirlenmiştir. Pestisitlerin bilinçsiz kullanımı sonucunda tarım
işçilerinde akut ve kronik zehirlenmeler de görülebilmektedir. Pestisitler fiziksel, kimyasal ve
biyolojik çeşitli yöntemlerle kısmi olarak parçalanabilmektedir. Bu parçalanma pestisit
yapısına göre değişmektedir. Gıdalarda bulunan pestisit kalıntı miktarları da gıda türüne ve
yıkama, kabuk soyma, dondurma, kurutma, haşlama, pişirme gibi çeşitli proses koşullarına
bağlı olarak değişebilmektedir. Gıdalarda bulunmasına izin verilen pestisit miktarları dünyada
yasal otoriteler tarafından denetlenmektedir. Ülkemizde ise gıdalarda saptanan pestisit kalıntı
miktarları “Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”
esaslarına göre değerlendirilmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda bazı meyve sebze
ürünlerinde yüksek miktarda kalıntı tespit edilmiştir. Bu çalışmada ülkemizde bitki koruma
amacıyla kullanılan pestisitler, pestisit kullanımının avantaj ve dezavantajları, Türkiye’de
üretilen bitkisel ürünlerde bulunan pestisit kalıntıları ve alınacak önlemlerden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma, Pestisit, Sağlık, Pestisit Kalıntıları
Abstract
Pesticides are chemicals used alone or in mixture to kill, remove or control plant-damaging
organisms such as insects, rodents, fungi, destroy weeds, and also regulate plant growth. While
pesticides protect plants from insects, weeds and diseases, they also help prevent diseases and
infections that can be seen in humans such as malaria and dengue fever. When pesticides are
not used for plant protection, serious losses are experienced in the quality and yield of the
products. Therefore, it is inevitable to use pesticides in combating harmful organisms that cause
product losses. However, as a result of factors such as the use of unlicensed pesticides,
excessive application of pesticides, and early harvesting of pesticide-applied products, a high
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amount of residue may occur in food.. In addition, these pesticides adversely affect the health
of humans and other living things by adding in the soil and groundwater. Studies have shown
that pesticides cause various diseases in humans such as cancer, obesity, diabetes, reproductive
and endocrine system disruption. As a result of unconscious use of pesticides, acute and chronic
poisoning can also be seen in agricultural workers. Pesticides can be partially degraded by
various physical, chemical and biological methods. This breakdown depends on the pesticide
composition. The amount of pesticide residues in foods may also vary depending on the type
of food and various process conditions such as washing, peeling, freezing, drying, boiling,
cooking. The amount of pesticides allowed in food is inspected by legal authorities on the
world. In our country, pesticide residue amounts detected in foods are evaluated according to
the principles of "Turkish Food Codex Regulation on Maximum Residue Limits of Pesticides".
In studies conducted in our country, a high amount of residue was found in some fruit and
vegetable products. In this study, pesticides used for plant protection , the advantages and
disadvantages of using pesticides, the amount of pesticide residues in plant products produce
in Turkey and precautions will be mentioned.
Keywords: Plant Protection, Pesticide, Health, Pesticide Residues.
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GIDALARDA AKRİLAMİD OLUŞUMU
FORMATION OF ACRYLAMIDE IN FOODS
Hilal ÇOLAKOĞLU YENİAY
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0000-0002-8188-8384
ÖZET
Akrilamid, poliakrilamid üretiminde ve kağıt, kozmetik ve tekstil sanayisi gibi endüstrinin
farklı alanlarında yaygın olarak kullanılan kimyasal bir maddedir. Gıdalarda ise ısıl işlem
sonucunda oluşan ve önemli bir kontaminant olan bu madde özellikle yüksek miktarda nişasta
içeren gıdaların kızartılması veya fırınlanmasıyla oluşmaktadır. Akrilamid insanlar ve
hayvanlar üzerinde nörotoksik, genotoksik ve karsinojenik etkilere neden olmaktadır ve üreme
sistemini olumsuz etkilemektedir. Doğrudan maruz kalma yüksek miktarda karbonhidrat içeren
patates kızartması, ekmek ve fırıncılık ürünlerinin tüketimi ile olmaktadır. Dolaylı maruz kalma
ise genellikle gıda paketleme sırasında ambalaj materyali yapısında bulunan poliakrilamidden
kaynaklanmaktadır. Akrilamid özellikle gıdaların fırında pişirilmesi, tavada kızartılması veya
mikrodalgada ısıtması sonucunda oluşmaktadır. Akrilamid lipit, karbonhidrat ve serbest
aminoasitlerin degradasyonuyla; organik asitlerin dehidrasyon/dekarboksilasyonuyla ve ayrıca
karbonhidratlar ve proteinler arasında gerçekleşen Maillard reaksiyonu sonucunda
oluşabilmektedir. Yüksek sıcaklıkta pişirilme sonucu gıdalarda gerçekleşen Maillard
reaksiyonu, arzu edilen renk ve lezzetin oluşmasını sağlamaktadır. Ancak serbest aminoasit
asparajin ve glukoz, fruktoz gibi indirgen şekerler arasında gerçekleşen bu reaksiyon
akrilamidin en yaygın bilinen oluşum mekanizmasıdır.
Gıdalarda akrilamid oluşumunu etkileyen faktörler; gıdaların yapısında bulunan karbonhidrat
ve aminoasit miktarı ve çeşidi, gıdanın pişirilme sıcaklığı ve süresidir. Gıdalarda oluşabilecek
akrilamid miktarı çeşitli yöntemlerle azaltılabilmektedir. Bu yöntemler; gıdaların işlenmesinde
kullanılan hammaddelerin modifikasyonu, proses koşullarının optimizasyonu, ürünün pH’sının
değiştirilmesi ve katkı maddesi ilavesidir. Akrilamid miktarının azaltılması için uygulanan bu
yöntemler genellikle Maillard reaksiyonunun engellenmesi veya azaltılmasına yöneliktir.
Ancak gıdalara uygulanan bu yöntemler sonucunda ürün kalitesinde bazı sorunlar
yaşanabilmektedir. Gıdalarda oluşan bu toksik maddeyi azaltırken, ürünlerde özellikle lezzet
kaybı ve görünüş kusurları olmaması gerekmektedir. Bu çalışmada gıdaların akrilamid
içerikleri, akrilamid oluşumunu etkileyen faktörler ve akrilamid oluşumunun azaltma
yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar kelimeler: Akrilamid, Maillard reaksiyonu, Gıda kontaminant
Abstract
Acrylamide is a chemical substance widely used in the production of polyacrylamide and in
different fields of industry such as paper, cosmetics and textile industries. This substance which
is an important contaminant formed as a result of heat treatment is formed by frying or roasting
foods containing high amounts of starch. Acrylamide causes neurotoxic, genotoxic and
carcinogenic effects on humans and animals and adversely affects the reproductive system.
Direct exposure is result of the consumption of foods that contain high amounts of
carbohydrates such as fried potatoes, bread and bakery products. Indirect exposure is usually
caused by polyacrylamide, which is in the packaging material during food packaging.
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Acrylamide is formed mainly by cooking food in the oven, frying in a pan or heating in the
microwave. Acrylamide can be formed by degradation of lipids, carbohydrates and free amino
acids; it can be formed by dehydration / decarboxylation of organic acids and also because of
the Maillard reaction between carbohydrates and proteins. Maillard reaction in foods as a result
of cooking at high temperatures provides the desired color and flavor. However, this reaction
between the free amino acid asparagine and reducing sugars such as glucose and fructose is the
most widely known formation mechanism of acrylamide. Factors affecting acrylamide
formation in foods are the content and type of carbohydrates and amino acids in foods, the
cooking temperature and cooking time. The amount of acrylamide in foods can be reduced by
various methods. These methods are modification of raw materials used in food processing,
optimization of process conditions, changing product pH and adding food additives. These
methods applied to reduce amount of acrylamide are generally aimed at preventing or reducing
Maillard reaction. However, as a result of these methods applied to food, some problems may
occur on product quality. While reducing this toxic substance in foods, products should not
have flavor loss and appearance defects. In this study, information will be given about
acrylamide contents of foods, factors affecting acrylamide formation and reduction methods of
acrylamide formation.
Key words: Acrylamide, Maillard reaction, Food contaminant
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YUVARLAMA SARMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN KARBON FİBER BORULARDA
FİBER YÖNÜNÜN DAYANIMA ETKİSİ
DETERMINING THE EFFECT OF THE FIBRE ORIENTATION ON THE STRENGTH OF
ROLL WRAPPED CARBON FIBRE PIPES
Akif KABAKÇI
Y.L. Öğrencisi, Düzce Üniversitesi, Orcid: 0000-0002-5570-6823
Mert KILINÇEL
Dr., Düzce Üniversitesi, Orcid: 0000-0001-7057-4390
Yakup Okan ALPAY
Dr., Düzce Üniversitesi, Orcid: 0000-0001-8038-7994
ÖZET
Günümüzde yüksek mukavemetli ve aynı zamanda hafif malzeme arayışı, endüstriyel birçok
uygulamada performansı artırmak için son derece güncel ve yeni bir konudur. İşte bu yüzden
kompozit malzemeler giderek önem kazanmaktadır. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla
bileşenin bir araya getirilmesi ile oluşturulan daha üstün özelliklerdeki malzemelerdir. Özellikle
yüksek mukavemetli kompozit malzemeler olarak bilinen fiber takviyeli plastiklerin (FTP) ileri
teknoloji gerektiren uygulamalarda kullanımı oldukça fazladır. Bu uygulamalardan bazıları
denizcilik, havacılık, motor sporları, enerji ve savunma sanayi uygulamalarıdır. Ancak uzun
üretim süreleri, yüksek üretim maliyetleri ve karmaşık geometrili üretim zorlukları gibi halen
çözülmesi gereken bazı zorluklar bulunmaktadır. Halihazırda kullanılan filaman sarma,
pultrüzyon çekme, kalıba yatırma gibi bazı yöntemler bulunmasına rağmen yüksek seviyede
dayanımın elde edilebilmesi için en etkili yöntem yuvarlayarak sarma yöntemi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışmada karbon fiber kompozit boru üretimi için silindirik alüminyum
boruların kalıp olarak kullanıldığı bir rezistanslı ısıtma fırını imal edilmiştir. Unidirectional (UD)
olarak bilinen tek yönlü dokumalı karbon/epoksi prepreg malzemeler alüminyum kalıplara
sarılmıştır. Ardından düzgün yüzey özelliklerini sağlamak ve son üründe oluşabilecek katman
ayrılmalarını önlemek için yeterli basıncı sağlaması adına ısıl bantlar kullanılmıştır. Isıtma hızı,
maksimum sıcaklık ve plato süresi gibi değerler üretici firmanın önerdiği değerlere göre
seçilmiştir. Endüstrideki farklı potansiyel uygulama alanları göz önüne alınarak prepreg
malzemelerin kalıplara serilmesi farklı açılar (0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90°) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Son ürünlerin mukavemetleri ise standart mekanik dayanım testleri
uygulanarak belirlenmiştir. Test sonuçlarına göre grafiksel veriler oluşturulmuş ve tartışılmıştır.
Sonuçlar fiber yönünün karbon fiber kompozit boru üretiminde son derece önemli olduğunu
göstermiştir.
Yazarlar bu çalışmanın DÜBAP-Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü tarafından desteklendiğini bildirmektedir. (Proje No: 2020.06.05.1137).
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Anahtar kelimeler: yuvarlayarak sarma, homojen ısıtma, enerji aktarımı, kompozit, fiber yönü
Abstract
Searching of high strength and lightweight materials are hot topic for enhancing the performance
of the industrial applications. This is why the composite materials are getting more attention.
Composite materials are obtaining from two or more materials and they contain the superior
properties of these materials. Especially fibre reinforcement plastics (FRP) which are known as
high strength composite materials are used in a considerable amount of high-tech applications.
Some of these applications can be listed as marine, aviation, motorsports, energy and defence
industry applications. However, there are still some challenges needs to be handled such as long
production times, high production costs and difficulties for complex geometries. Although there
are several production methods are existing for these geometries like filament winding, pultrusion
and lay up in a mold, the roll wrapping method is the most efficient method for enhancing highest
strength for the materials. For this reason, a resistance heater assisted oven is manufactured and
cylindrical pipe aluminium materials used as mold to manufacture carbon fibre composite pipes
in the present study. Unidirectional carbon/epoxy prepreg materials were roll wrapped to these
aluminium mold. Shrink tapes are used to enhance the surface smoothness and required pressure
for prevent delaminating of the end product during the process. Heating rates, the maximum
temperature value and the dwelling time values were chosen according to the manufacturer's
recommendations. Prepregs are roll wrapped to the mold at the determined angles (0, 15, 30, 45,
60, 75 and 90°) according to the different potential usages areas in the industry. The strength of
the end products is measured with standard mechanical tests. According to the test results the
graphical data are created and discussed. The results indicated that the fibre orientation is crucial
for the strength of the carbon fibre composite pipe material.
The authors acknowledge the financial support from the DÜBAP-Duzce University
Coordinatorship of Scientific Research Projects (Project No: 2020.06.05.1137).
Keywords: roll wrapping, uniform temperature, energy transfer, composite, fibre orientation
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DOĞADAN ESİNLENEREK YAPILAN MİMARİ TASARIMLARIN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF ARCHITECTURAL DESIGNS INSPIRED BY NATURE
Ahmet Cihat ARI
Öğr.Gör., Yozgat Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Mimari
Restorasyon Programı, Yozgat / Türkiye
ORCID:0000-0002-4690-8968
ÖZET
İnsanoğlu eski zamanlardan beri doğadan etkilenmişler ve bu da yapı tasarımlarında,
esinlenme kaynağı olmuştur. İnsanlar, doğanın biçimleniş sistemini gözlemleyerek anlamaya
çalışmıştır. Bu gözlemler sonucu, mimari yapı tasarımında, yeni çözümlerin üretilebilmesi
sağlanmıştır. Ayrıca, doğanın incelenmesi sonucunda, doğayı taklit ederek veya yorumlayarak
yapı tasarımında ve inşasında kullanılmıştır. Doğadan elde edilen bu bilgiler ışığında, tarihsel
dönemde ve günümüzde farklı yapıların tasarımlarının inşa edilmesi sağlanmıştır.
Günümüzdeki teknolojinin gelişmesiyle, tarihsel dönem örneklerinden farklı olarak doğayı
taklit ederek yapılan yapı tasarımları giderek azalmıştır. Doğadan esinlenerek oluşturulan
mimari yapı tasarımında; hayvansı, mikroskobik organizmalar, bitkisel ve insansı biçimleniş
türleri yer almıştır. Bu biçimleniş türleri, canlıların yaşadıkları ortamlar gözlemlenerek
binaların formlarında, cephelerinde ve taşıyıcı sistemlerinde kullanılmıştır.
Mimari yapıların, doğadan etkilenerek yapılan tasarımlarında, doğa ile uyumlu şehirlerin
oluşması sağlanmaktadır. Bu şehirlerde, doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye zarar
vermeyen ve sürdürülebilir yapıların gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, şehirlerin
doğa ile uyumlu sürdürülebilir olmasında, çevre dostu yapıların üretilmesinde önemli etkisi
olmaktadır.
Bu çalışmada, doğadan esinlenerek yapılan mimari yapı tasarımlarının incelenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmada, öncelikle doğadan esinlenerek yapılan tasarımları açıklamak
için literatüre girmiş bir kavram olan ‘‘biomimesis’’ tanımlanmıştır. Çalışma kapsamında,
tarihi süreç içinde mimarlığın doğayla olan etkileşimi incelenmiştir. Ayrıca çalışmada,
doğadan esinlenerek yapılan mimari tasarımların yöntemleri örnekler üzerinde açıklanmıştır.
Araştırmanın konu kapsamında literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmada, doğadan
esinlenerek yapılan mimari tasarımların incelemesinde; tezlerden, makalelerden, tarihi
kitaplardan ve web kaynaklarından yararlanılmıştır. Yapılan araştırmaların sonucunda,
günümüzde gelişen teknoloji alanındaki gelişmeler, mimari tasarımda yeni çözümlerin
üretilebilmesinde, doğanın biçimlenişi analiz edilerek yapılabilmektedir. Doğadan esinlenerek
yapılan tasarımlar, birebir taklit yoluyla değil, doğadaki strüktürünü anlayıp yorumlayarak,
yeni sistemlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Ayrıca, doğadan esinlenerek yapılan
tasarımların, sürdürülebilir ve çevre kirletmeyen yapıların üretilmesini sağlayarak, şehirleşme
düzeninin oluşumuna katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlıkta Biomimesis, Doğa, Sürdürülebilirlik, Tasarım
Abstract
Human beings have been influenced by nature since ancient times, and this has been a source
of inspiration in building designs. People tried to understand by observing the formation
system of nature. As a result of these observations, it has been ensured that new solutions can
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be produced in architectural structure design. It has also been used in building design and
construction as a result of the study of nature, imitating or interpreting nature. In the light of
this information obtained from nature, the designs of different buildings were built in the
historical period and today. With the development of today's technology, unlike historical
period examples, building designs made by imitating nature have gradually decreased. In the
architectural structure design inspired by nature; animal, microscopic organisms, vegetative
and humanoid formations were included. These formation types have been used in the forms,
facades and load-bearing systems of buildings by observing the living environments.
In the designs of architectural structures made by being influenced by nature, cities in
harmony with nature are provided. In these cities, the efficient use of natural resources helps
the development of sustainable and environmentally friendly structures. For this reason, it has
an important effect on the sustainability of cities in harmony with nature and the production of
environmentally friendly buildings.
In this study, it is aimed to examine architectural building designs inspired by nature. In the
study, "biomimesis", which is a concept that has entered the literature, has been defined to
explain the designs inspired by nature. Within the scope of the study, the interaction of
architecture with nature in the historical process has been examined. In addition, the methods
of architectural designs inspired by nature are explained on examples in the study. Literature
research has been done within the scope of the subject of the research. In the study, in the
examination of architectural designs inspired by nature; Theses, articles, historical books and
web resources have been used. As a result of the researches, the developments in today's
developing technology field can be made by analysing the shaping of nature in producing new
solutions in architectural design. Designs inspired by nature have led to the development of
new systems, not through imitation, but by understanding and interpreting the structure in
nature. In addition, it contributes to the formation of urbanization by ensuring the production
of designs inspired by nature, sustainable and non-polluting structures.
Keywords: Biomimesis in Architecture, Nature, Sustainability, Design
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DONMA-ÇÖZÜNME DÖNGÜLERİNE MARUZ KALAN BAZI DOĞAL TAŞLARDA
SCHMIDT SERTLİĞİ VE ULTRASONİK DALGA HIZI DEĞİŞİMLERİNİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE CHANGES OF SCHMIDT HARDNESS AND ULTRASONIC
WAVE VELOCITY IN SOME NATURAL STONES SUBJECTED TO FREEZE-THAW
CYCLES
Engin ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, ORCID:0000-0002-6043-0403

Didem EREN SARICI
Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, ORCID:0000-0003-2639-5226

ÖZET
Doğal taşlar ve mermerler değişik renk, doku özelliklerine sahip olmalarının yanı sıra
dayanıklı olmaları, işlenmelerinin kolay olması gibi nedenlerden ötürü yapılarda iç ve dış
kaplama malzemesi olarak sıklıkla kullanılan yapı malzemelerindendir. Ülkemiz farklı desen,
renk özelliklerine sahip olan doğal taşların üretimini ve ihracatını yapan ülkeler arasında
önemli bir yere sahiptir. Doğal taşların satış koşullarını belirleyen önemli unsurlar; renk,
desen gibi estetik özelliklerin yanı sıra, istenilen ölçülerde blok verebilme, fabrikalarda
işlenerek levha ve plaka haline gelebilme, istenilen kalitede parlaklık kazanabilme
özellikleridir. Bütün bu özelliklere ek olarak doğal taş ve mermerlerin standartlarda
belirtilmiş olan fiziko-mekanik özelliklere de uygun olması gerekmektedir. Bütün bu koşulları
sağlayabilen doğal taşlar günümüzde yapılarda her alanda kullanım alanı bulmakta olan
malzemelerdir. Doğal taşlar kullanım alanlarına göre çeşitli fiziksel, kimyasal etkileşimlere
maruz kalmaktadır. Özel kullanım alanı için doğal taşların fiziko-mekanik özelliklerinin
belirlenmesi çok önemlidir. Özellikle dış cephe kaplamacılığında kullanılan doğal taş ürünleri
mevsimsel ısı farklarına bağlı olarak gelişen donma-çözünme döngülerine sıklıkla maruz
kalmaktadır. Donma-çözünme döngüleri, doğal taşların mekanik özelliklerinde hızlı bir
değişikliğe neden olabilen ve dayanıklılıklarını sınırlandırabilen en güçlü fiziksel ayrışma
unsurlarından biridir. Donma-çözünme etkileri nedeniyle doğal taşların fiziksel, mekanik
özellikleri zayıflamakta ayrıca renk ve parlaklık özelliklerinde olumsuz yönde değişiklikler
meydana gelmektedir. Bu çalışmada, beş farklı sedimanter kökenli doğal taş örneği (Afyon
beyaz mermeri, Elazığ sunta mermeri, Konya emprador mermeri, Balıkesir traverteni ve
Erzurum onix-traverteni) 30 donma-çözünme döngüsüne maruz bırakıldıktan sonra Schmidt
çekici sertliği ve ultrasonik dalga hızlarındaki değişimler incelenmiştir. Donma-çözünme
döngüsü arttıkça tüm kayaçların Schmidt çekici sertliği ve ultrasonik dalga hızı değerlerinde
düşüş görülmüştür. Deneysel çalışmalar sonucunda donma çözünme döngüsüne karşı en
dirençli örneğin Konya emprador, en zayıf örneğin de Erzurum onix-traverten olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal taşlar, Donma-çözünme, Schmidt sertliği, ultrasonik dalga hızı
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DÜŞÜK PROFİLLİ YÜKSEK KAZANÇLI MİKROŞERİT YAMA ANTENİN
OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF THE LOW-PROFILE HIGH GAIN MICROSTRIP PATCH
ANTENNA
Sinan DOĞUSAN
İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malatya 44280, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-2207-8904
ÖZET
Mikroşerit antenler, basit tasarım özellikleri nedeniyle (düşük maliyet, düşük ağırlık,her türlü
yüzeye uygulanabilirlik vb.) yeni nesil iletişim sistemleri uygulamalarında çok kullanışlıdır.
Ancak bu antenlerin kazanç, verimlilik, bant genişliği gibi özellikleri sınırlıdır. Bu özellikleri
iyileştirmek için, antenin kompaktlığını değiştirmeden, ışıma yapan yüzeyinde en iyi akım
dağılımını elde etmek için evrimsel algoritmalara dayalı optimizasyon yöntemleri yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu yöntemler, Darwin’nin evrim teorisinden esinlenilerek biyolojik süreçleri
modelleyen, en iyinin yaşaması ilkesine göre çalışan optimizasyon yöntemleridir.
Bu çalışmada, 5.8 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) frekans bandı
uygulamalarında, 50 𝛺𝛺 koaksiyel prob ile beslenen yüksek kazançlı ve düşük geri dönüş kayıp
özelliklerine sahip dikdörtgensel yama anten tasarımı yapılmıştır. Bu özelliklere sahip anteni
elde etmek için, antenin tasarım sürecinde momentler yöntemi (MY) ile entegre edilmiş genetik
algoritmanın (GA) kullanımına dayanan optimizasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu tekniği
uygulamak için öncelikle ana dikdörtgensel iletken yüzeyin uzunlukları belirlenmiştir. Daha
sonra ışıma yapan bu iletken yüzey, optimize edilmek üzere simetrik kare hücrelere ayrılmıştır.
Son adımda ise, hedeflenen yüksek kazanç ve minimum geri dönüş kaybını aynı anda sağlayan
bir uygunluk fonksiyonu ve fonksiyondaki değişkenler için uygun ağırlık katsayıları
tanımlanmıştır. Genetik algoritmada, kromozomların kodlanması için ikili kodlama yöntemi
seçilmiştir. Yeni nesillerin oluşturulması sürecinde ise tek noktalı çaprazlama yöntemi
kullanılmıştır. Momentler yönteminde, alt bölge açılım fonksiyonları için, Rao-Wilton-Glisson
tarafından geliştirilen RWG açılım fonksiyonları ve Galerkin test yöntemi seçilmiştir.
Optimizasyonu yapılan antenin simülasyonu ANSYS HFSS yazılım programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonucunda antenin çalıştığı frekans bandında, 80% e yakın
açıklık verimliliğine, 16 dBi nin üzerinde kazanca, -10 dB nin altında geri dönüş kaybına sahip
olduğu görülmüştür. Elde edilen antenin optimum tasarımının sonuçları değerlendirilmiş ve
önerilerde bulunulmuştur. Önerilen anten optimum tasarımı yönteminin 5.8 GHz ISM bandı
uygulamalarına iyi bir örnek olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Dikdörtgensel Yama Anten; Momentler Yöntemi; Genetik Algoritma;
Optimizasyon

ABSTRACT
Microstrip antennas are very useful in new generation communication systems applications due
to their simple design features (low cost, low weight, applicability to all kinds of surfaces, etc.).
However, the features of this type of antennas such as gain, efficiency and bandwidth are
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limited. To improve these properties, optimization methods based on evolutionary algorithms
are widely used to obtain the best current distribution on the surface without changing the
compactness of the antenna. These methods are optimization methods that model biological
processes inspired by Darwin's theory of evolution and work according to the principle of
survival of the best.
In this study, a rectangular patch antenna with high gain and low return loss characteristics fed
by a 50 𝛺𝛺 coaxial probe was designed in 5.8 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical)
frequency band applications. In order to obtain the antenna with these characteristics, the
optimization method based on the use of the genetic algorithm (GA) integrated with the
moments method (MoM) was used in the design process of the antenna. To apply this technic,
the lengths of the main rectangular conductive surface were determined first. This conductive
surface was then divided into symmetrical square cells to be optimized. In the last step, a fitness
function that provides the targeted high gain and minimum return loss at the same time and
suitable weight coefficients for the variables in the function was defined. In the genetic
algorithm, the binary encoding method was chosen for the encoding of chromosomes. In the
process of creating new generations, the single-point crossover method was used. In the nethod
of moments, the RWG basis functions developed by Rao-Wilton-Glisson and the Galerkin test
method were selected for sub-region expansion functions. The simulation of the optimized
antenna was carried out using the ANSYS HFSS software program. As a result of the
simulation, it was observed that the antenna has an aperture efficiency close to 80%, a gain over
16 dBi and a return loss below -10 dB in the frequency band where the antenna was operating.
The results of the optimum design of the antenna obtained were evaluated and
recommendations were given. It was seen that the proposed antenna optimum design method
was a good example of 5.8 GHz ISM band applications.
Keywords: Rectangular Patch Antenna; Method of Moments; Genetic Algorithm;
Optimization
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TAKVİYE İLAVE EDİLEN BAKIR ANA MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN
MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF
ADDITIONAL COPPER MAIN MATRIX COMPOSITES
Emine ŞAP
Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-7739-0655
ÖZET
Metal matrisli kompozitler, endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
kompozitler geleneksel malzemelere göre daha iyi mekanik özellikler göstermektedir. Bu
özellikler; yüksek mukavemet, yüksek aşınma oranı, sertlik ve korozyona karşı direnç olarak
özetlenebilir. Metal matrisli kompozitlerde ana matris olarak birçok metal kullanılmaktadır.
Bu metallerden en çok bakır, alüminyum, titanyum ve magnezyum tercih edilmektedir. Bakır
alaşımları, olağanüstü mukavemet ve tokluk gibi mükemmel mekanik özelliklere sahip olması
sebebiyle endüstride tercih edilmektedir. Metal matrisli kompozitler, ana matris malzemesi
içerisine takviye elemanları ilave edilerek üretilmektedir. Kompozit malzemelerde karşılaşılan
en büyük zorluk karşımın homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. Toz metalurjisi
yöntemi kompozit malzeme üretim yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem çok küçük toz
partiküllerinin birleştirilmesiyle meydana gelen bir imalat yöntemidir. Başka bir deyişle, toz
halindeki partiküllerin sıkıştırılması ve daha sonra yüksek sıcaklıklarda sinterleme işlemi
yapılarak malzeme üretilmesini kapsamaktadır. Küçük toz biçimindeki saf metaller, seramik
malzemeler, plastik malzemeler, karbon ve alaşımlar belirli oranlarda karıştırma işlemine tabi
tutularak basınç altında sıkıştırılabilirler. Bir sonraki aşamada ise şekillendirilen malzemeler
ana matris malzemesinin ergime sıcaklığının altında bir sıcaklıkta sinterleme işlemi yapılarak
toz halindeki partiküllerin temas yüzeyleri arasında güçlü bir bağ oluşturulur. Toz metalurjisi
yöntemi; küçük, hassas ve karmaşık yapıdaki parçaların üretilmesinde oldukça uygun bir
yöntemdir. Bu yöntem ile malzeme israfı diğer yöntemlere nazaran daha azdır ve istenilen
oranda gözeneklilik elde edilebilmektedir. Bu çalışmada toz metalurjisi metodu kullanılarak
molibden ve silisyum karbür takviyeli bakır ana matrisli kompozit malzemeler üretilmiştir.
Bakır tozları içerisine ağırlıkça % 5-10-15 oranlarında molibden ve silisyum karbür ilave
edilerek toz karışımlar oluşturulmuştur. Karışımın homojen olması amacıyla tozlar bir turbula
cihazında yaklaşık dört saat karıştırılmıştır. Karışımlar daha sonra 600 MPa basınç altında
sıkıştırılarak şekillendirilmiştir. Şekillendirilen numuneler 1000 0C sıcaklıkta, iki farklı
sinterleme süresi kullanılarak sinterleme işlemi uygulanmıştır. Üretilen numunelerin
mikroyapı, yoğunluk ve sertlik analizleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda, takviye tozlarının
mikroyapıları belirgin bir şekilde ortaya çıkmış, yoğunluk ve sertlik değerlerinde de artışlar
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toz metalurjisi, Bakır, Mikroyapı, Sertlik
Abstract
Metal matrix composites are widely used in industrial applications. These composites show
better mechanical properties than conventional materials. These features; can be summarized
as high strength, high wear rate, hardness and resistance to corrosion. Many metals are used
as the main matrix in metal matrix composites. Among these metals, copper, aluminum,
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titanium and magnesium are the most preferred. Copper alloys are preferred in the industry
due to their excellent mechanical properties such as extraordinary strength and toughness.
Metal matrix composites are produced by adding reinforcement elements into the main matrix
material. The biggest challenge encountered in composite materials is to ensure that the
mixture is mixed homogeneously. Powder metallurgy method is one of the composite material
production methods. This method is a manufacturing method that occurs by combining very
small powder particles. In other words, it involves the compression of the powdered particles
and then the production of materials by sintering at high temperatures. Pure metals, ceramic
materials, plastic materials, carbon and alloys in small powder form can be compressed under
pressure by subjecting them to mixing processes in certain proportions. In the next step, the
shaped materials are sintered at a temperature below the melting temperature of the main
matrix material and a strong bond is created between the contact surfaces of the powder
particles. Powder metallurgy method; It is a very suitable method for producing small,
sensitive and complex parts. With this method, waste of material is less than other methods
and the desired porosity can be obtained. In this study, composite materials with molybdenum
and silicon carbide reinforced copper main matrix were produced by using powder metallurgy
method. Powder mixtures were formed by adding 5-10-15 wt.% molybdenum and silicon
carbide into copper powders. The powders were mixed in a turbocharger for about four hours
in order to make the mixture homogeneous. The mixtures were then formed by compression
under 600 MPa pressure. The shaped samples were sintered at 1000 0C using two different
sintering times. Microstructure, density and hardness analyzes of the produced samples were
made. As a result of the experiments, the microstructures of the reinforcement powders were
clearly revealed, and increases in density and hardness values were found.
Keywords: Powder metallurgy, Copper, Microstructure, Hardness
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SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE BUZAĞI REFAHI İÇİN ÖNEMLİ OLAN
FAKTÖRLER
FACTORS WHICH ARE IMPORTANT FOR CALF WELFARE IN DAIRY FARMS
Nurcan KARSLIOĞLU KARA
Dr., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana
Bilim Dalı, Bursa
Orcid:0000-0001-6310-9992
ÖZET
Refah esas olarak hayvanın, uygun çevre şartlarında, fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma
durumunu ifade eder ve bu durum, büyük ölçüde yetiştirme sistemi ve pratikleri, çevre
istekleri, bakıcının niteliği gibi faktörler tarafından belirlenir. Bu nedenle, işletmelerde
uygulanan yetiştirme pratikleri (barındırma, bakım, besleme, taşıma, tedavi vb.) sadece
verimliliği değil aynı zamanda hayvan refahını da etkiler. Bakım veya refah için uygulanan
tüm bu pratikler çoğunlukla inekler için dikkate alınmakta ve modern süt çiftliklerinde dahi
buzağılar genellikle göz ardı edilmektedirler. Oysaki buzağılarda bakım ve yönetim, özellikle
süt sığırı işletmelerinde sürünün ve verimliliğin devamı için çok önemlidir. Avrupa Refah
Kalitesi protokolüne göre, süt buzağılarında refah düzeyini belirlemek için çiftlikte
değerlendirilen dört genel kriter: iyi beslenme, iyi barınma, uygun davranış ve iyi sağlık
olarak sıralanır. İyi beslenme; bakım ve büyüme için yeterli bir diyet anlamına gelir. İyi
barınma; termal, fiziksel, psikolojik ve davranışsal rahatlığı göz önünde bulundurarak
hayvanlar için uygun olan ortamın sağlanmasıdır. Uygun davranış; olumlu ve sosyal
davranışın ifade edilmesi anlamına gelir. İyi sağlık, rutin yönetim prosedürleri ile hastalık ve
ağrının olmaması anlamına gelir. Bu kriterlere göre, buzağı refahı için önemli olan faktörler;
barındırma (açık ve kapalı alan ihtiyaçları, altlık ve yataklık materyali, sıcaklık, havalandırma
ve hava kalitesi), besleme (sıvı, konsantre, kaba) ve yönetim (gruplama, sütten kesim, tedavi
protokolleri, insan- hayvan ilişkileri) olarak sıralanabilir. Tüm bu faktörler koşullara göre
yönetilebilir ve değiştirilebilir. Bu değerlendirme çalışmasının amacı, Türkiye'deki sütçü
işletmelerin koşullarına göre buzağı refahını etkileyen faktörleri değerlendirerek yetiştiriciler
için bir rehber oluşturmaktır zira yetiştiriciler, iyileştirilmiş hayvan refahı standartlarının
başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir.
Anahtar Kelimeler: Refah, buzağı, yönetim, süt sığırcılığı

ABSTRACT
Welfare principally concerns both the physical and psychological wellbeing of an animal in
appropriate environment and it is largely determined by the system of husbandry and
management practice, environment needs, qualification of stockmanship. Therefore
management practice that applied in farms (e.g., housing, nursing, nutrition, transport,
treatment, etc.) not only effect on production but also effect on animal welfare. All these
practice that applied to nursing or welfare has been made for cows mostly and calves are often
overlooked even in modern dairy farms. However nursing and management of calves is very
important for permanence of production or herd especially in dairy farms. According to
European Welfare Quality protocol, four general criteria must be evaluated on farm to define
the level of welfare in dairy calves: good nutrition, good housing, appropriate behavior, and
good health. Good nutrition refers to an adequate diet for maintenance and growth. Good
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housing relates to an appropriate environment for animals, considering thermal, physical,
psychological, and behavioral comfort. Appropriate behavior refers to the expression of
positive and social behavior. Good health refers to the absence of illness and pain. According
to these criteria, factors which are important for calf welfare include housing (space and pen
design, flooring and bedding material, temperature, ventilation and air hygiene), feeding
(liquid, concentrates, roughage) and management (grouping, weaning, treatment protocols,
human-animal relations). All of these factors can be managed and changed according to
conditions. The aim of this assessment study is to create a guide for the breeders by evaluating
the factors affecting the calf welfare according to the conditions of dairy farms in Turkey
because breeders are one of the key contributors to the successful implementation of
improved animal welfare standards.
Keywords: Welfare, calf, management, dairy
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15. – 17. YÜZYILLARDA YAPILMIŞ TÜRBELER.
Prof. Rayihə AMANZADA
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi. Azerbaycan Mimarlık ve Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde bölüm başkanı. Bakü/Azerbaycan.
Gafarova GÜNEL
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi. Mimarlık Teorisi, Tarihi Anıtların
Restorasyonu ve Yeniden Yapılanması Bölümü’nde doktora öğrencisi. Bakü/Azerbaycan.
Özet
Şirvan mimarlık okulunun en güzel ve orta çağda inşa edilmiş türbelerine örnek olarak
Şirvanşahlar Sarayı’nda bulunan Şeyh Seyid Yahya Bakuvi Türbesi’ni ve Şah türbesini
gösterebiliriz. Yerel Abşeron ‘gəc’ taşından (alçı-kil karışımından oluşan taş) yapılmış olan bu
türbelerin her birinin kendine özgü yapısı vardır. Şeyh Seyid Yahya Bakuvi Türbesi, 11.-14.
Yüzyıllar arasında inşa edilmiş iki hücreli kulemsi yapıya sahip türbelerin bir benzeridir.
Kendinden öncekilerden farklı olarak bu türbenin serdâbı sade yapıya sahip olsa da, ikinci
hücrenin iç kısmı ‘gəc’ taşı üzerine işlemelerle süslenmiştir. Türbenin giriş kısmında inşa
edilmiş küçük mescit buranın hânekâh olduğuna dair bir kanıt olabilir.
Şirvanşahlar Sarayı’nda inşa edilmiş olan geniş türbelerden biri de Şah Türbesi’dir.
Dikdörtgen yapıya sahip olan türbe, birkaç yerleşkeden oluşmaktadır. Türbenin kubbeli
yerleşkesi dominant rola sahip, yani dört kemerli hücrenin merkezi kısmında yerleşen kubbe,
türbeyi ihtişamlı kılıyor. Belirtilmiş olan büyük kubbeli ve hücreli yerleşkede padişahın aile
üyeleri defnedilmiştir. Kemerli duvarlar taşdan sade tarzda yontulmuş olsa da, kubbenin altı ve
yelkenler karmaşık oyma detaylarla zenginleştirilmiştir. Diğer yerleşkelerin üstü de çapraz
şekilli ve sade kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbelerde de taşlar oyularak sade detaylar
kullanılmıştır. Giriş kısmında sağ taraftdaki uzun yapıya sahip yerleşkede dama çıkmak için taş
merdiven yapılmıştır. Sol cinahtaki yerleşke ise sade kemer ve kubbesi ile “yardımcı oda”
şeklinde tasarlanmıştır. Girişteki odanın duvarları ve kubbesi ise daha karmaşık şekildedir.
Ustalar yerli Abşeron taşının yontma işlemi için daha yumuşak olduğunu dikkate alarak, çeşitli
geometrik şekilli detayları maksimum şekilde kullanmışlardır. Yani karmaşık çapraz kemerler,
nebati süslemeler, kilitler kullanılarak iç mekan güzelleştirilmiştir. Türbenin giriş kısmı ise
kemerli portal şeklinde tasarlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Türbe, sêrdâb, kubbe, kemer.
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Abstract
One of the most beautiful examples of the Shirvan school of architecture is the tomb of
Sheikh Seyid Yahya Bakuvi and the tomb of Shah in the Shirvanshahs’ Palace complex, which
were built in the Middle Ages. Each of these tombs, built of local Absheron limestone, has its
own solution. The tomb of Sheikh Seyid Yahya Bakuvi is similar to the two-chamber tower
tombs built in the XI-XIV centuries. Although the vault of this tomb is simpler than its
predecessors, the interior of the second chamber is enriched with carvings. A small mosque
built at the entrance to the tomb can be a proof that this is a khanagah.
One of the largest constructions built in the Shirvanshahs’complex is the Shah's tomb.
The tomb, which has a rectangular plan structure, consists of several sites. The domed location
of the tomb plays a dominant role, ie the dome located in the central part of the four-arched cell
gives glory to the tomb. Members of the Shah's family were buried in the mentioned large
dome-covered and cellular location. Although the arched walls are made of simple stone, the
bottom of the dome and the sails are enriched with intricate carvings. The coverings of other
settlements are also cross-shaped and solved with a simple dome. These domes also used simple
stone carvings. A stone staircase has been installed in the elongated location on the right side
of the entrance to connect the roof. The location on the left wing is solved as an auxiliary room
with a simple arch and dome. The walls and dome of the distribution room at the entrance are
more intricate. Taking into account that the local Absheron stone is softer for carving, the
masters made maximum use of details carrying various geometric shapes and constructive
loads. In other words, they gave a special beauty to the interior using intricate cross arches,
floral patterns and locks. The entrance to the tomb is in the form of an arched portal.
Keywords: Tomb, vault, dome, arch.
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FARKLI PROSESLERDE ATMOSFERE SALINAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER’İN
ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdullah AKAY
YL. Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği ABD
Tuba RASTGELDİ DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-8246-388X
Turgay DERE
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-9306-5409
ÖZET
Uçucu Organik Bileşikler (UOB/VOC) çoğu renksiz ve de kokusuz olan, farklı gaz ve sıvılardan
muhteva bir gruptur. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından toplam 188 adet hava
kirliliğine sebep olabilen bileşen, ‘‘Tehlikeli Hava Kirleticileri’’ olarak tanımlanmıştır. Tespit
edilen bu bileşenlerin 149 adedi VOC’dir. VOC’ler atmosfere; motorlu taşıtlardan, egzoz
emisyonlarından, güç santrallerinden ve kimyasal üretimde bulunan endüstrilerden salınmaktadır.
VOC’lerin alçak atmosferde diğer çevre kirliliğine sebep olabilen bileşikler ile (örn. NOx)
tepkimeye girdiğinde ozon tabakasında kritik seviyede tehlike oluşturduğu bilinmektedir. Ozon
tabakasında VOC’ler yüksek konsantrasyonda bulunduğunda, yeryüzünde insan sağlığında ve
çevrede zararlı etkilere sebep olduğu tespit edilmiştir. Karsinojenik VOC’ler ile direkt insan sağlığı,
metan gazlarıyla küresel ısınma, metil bromürzer’le yeryüzünün ultraviyole radyasyondan
korunmasında görev alan stratosferik ozon ile zararlı etkiler noktasında doğrudan ilişkili olduğu
belirtilmiştir. Benzen, ksilen, toluen, etilbenzen ve stirenin bulunduğu ortamların en fazla sağlık
riski oluşturan ortamlar olduğu bilinmektedir.
Bu çalışmamızda, seyreltmeli örnekleme pompası ve ısıtmalı proptan oluşan bir VOC Örnekleme
cihazı ile Aktif Karbon Tüpü’ne, TSE CEN/TS 13649 ve TS EN 15259 standartlarına göre, 2019
yılında İstanbul il sınırları içerisinde; vulkanize lastik üretiminde rol alan A tesisinde, tehlikesiz atık
niteliğindeki plastik ve tekstil türevli atıkların geri kazanıldığı B tesisinde, organik kimyasal
çözücülerin hammadde olarak kullanıldığı C tesisinde, demir dışı metallerin ergitildiği ve
döküldüğü D tesisinde ve demir, temper veya çelik ergitilen E dökümhanesinde, bacada VOC
örneklemeleri yapılmıştır.
A tesisindeki toplam 4 bacada; 2-Hexanone, Chlorobenzene, o-Xylene, 1,1,2,2-Tetrachloroethane,
Isopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene, Trichloraethene, 4-Methyl-2-Pentanone, Toluen, TertButlybenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene ve kanserojen bileşik sınıfındaki Benzen
tespit edilmiştir.
B tesisindeki toplam 8 bacada; A tesisinden farklı olarak, Ethyl Benzene ve 1,2,4-Trichlorobenzen
ölçülmüş, 2-Hexanone tespit edilmemiştir.
C tesisinde 1 bacada; A tesisinden farklı olarak, Ethyl Benzene ölçülmüş, 2-Hexanone, 1,1,2,2Tetrachloroethane ve 4-Methyl-2-Pentanone tespit edilmemiştir.
D tesisinde 1 bacada; A tesisinden farklı olarak, Ethyl Benzene, 1,2,4-Trichlorobenzen ölçülmüş, 2Hexanone, 1,1,2,2-Tetrachloroethane tespit edilmemiştir.
E tesisinde toplam 2 bacada; sadece Toluen ve kanserojen madde sınıfındaki Benzen ölçülmüştür.
Tesislerdeki kanserojen bileşik sınıfındaki toplam ortalama Benzen salınımı ve toplam ortalama
VOC Emisyonu (kütlesel debi); A tesisinde sırasıyla 0.019 kg/sa ve 0.030 kg/sa, B tesisinde

74

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

sırasıyla 0.085 kg/sa ve 0,133 kg/sa, C tesisinde sırasıyla 0.0055 kg/sa ve 0.0109 kg/sa, D tesisinde
sırasıyla 0.016 kg/sa ve 0.0179 kg/sa ve E tesisinde sırasıyla 0.067 kg/sa ve 0.012 kg/sa olarak
ölçülmüştür.
Tüm proseslerde, sağlık riskinin yüksek görüldüğü ksilen, toluen ve beznen türlerinin mevcut
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Uçucu Organik Bileşikler (VOC), Tehlikeli Hava Kirleticileri, Kanserojen
Bileşikler, Çevre Kirliliği, İnsan Sağlığı.
Abstract
Volatile Organic Compounds (VOC) are a group of different gases and liquids, most of which are
colorless and odorless. A total of 188 components that can cause air pollution have been defined as
"Hazardous Air Pollutants" by the American Environmental Protection Agency (EPA). 149 of these
detected components are VOCs. VOCs are released into the atmosphere from motor vehicles,
exhaust emissions, power plants and industries involved in chemical production. When VOCs react
with other compounds that can cause environmental pollution (eg NOx) in a low atmosphere,
critical danger formation in the ozone layer can be observed. In the ozone layer, when VOCs are in
high concentration, harmful effects can be seen on human health and the environment. It has been
determined that carcinogenic VOCs are directly related to human health methane gases and global
warming methyl bromide, stratospheric ozone, which is involved in protecting the earth from
ultraviolet radiation, from the point of harmful effects. It has been determined that there is the
highest health risk in environments with benzene, xylene, toluene, ethylbenzene and styrene.
In this study, in plant A, which plays a role in the production of vulcanized rubber, from plant B,
where non-hazardous waste plastic and textile-derived wastes are recycled, from plant C where
organic chemical solvents are used as raw materials, from plant D where non-ferrous metals are
melted and poured, and from the E foundry where iron, temper or steel is melted, VOC sampling
was done in the chimney. Sampling was carried out according to TSE CEN / TS 13649 and TS EN
15259 standards, using a diluted sampling pump and a heated probe and a VOC Sampling Device
and Activated Carbon Tube, in 2019, within the borders of Istanbul province. In total 4 chimneys in
plant A; 2-Hexanone, Chlorobenzene, o-Xylene, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Isopropylbenzene, 1,2Dichlorobenzene, Trichloraethene, 4-Methyl-2-Pentanone, Toluene, Tert-Butlybenzene, 1,3Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene and Benzene in the carcinogenic compound class have been
observed. In total 8 chimneys in plant B; Unlike plant A, Ethyl Benzene and 1,2,4-Trichlorobenzene
were observed, while 2-Hexanone was not observed. In 1 chimney in plant C; Unlike plant A, Ethyl
Benzene was observed, 2-Hexanone, 1,1,2,2-Tetrachloroethane and 4-Methyl-2-Pentanone were not
observed. In 1 chimney in plant D; Unlike plant A, Ethyl Benzene, 1,2,4-Trichlorobenzene was
observed, 2-Hexanone, 1,1,2,2-Tetrachloroethane was not observed. In total 2 chimneys in plant E;
Only Toluene and Benzene in the carcinogen class were not observed. Total average Benzene
emission and total average VOC Emission (mass flow) from the carcinogenic compound class in the
facilities; 0.019 kg/hr and 0.030 kg/hr, respectively, at plant A. 0.085 kg/hr and 0.133 kg/hr
respectively at plant B. 0.0055 kg/hr and 0.0109 kg/hr respectively at plant C. 0.016 kg/hr and
0.0179 kg/hr respectively at plant D. Plant E measured 0.067 kg/hr and 0.012 kg/hr, respectively. It
has been observed that xylene, toluene and benzene types with high health risks are present in all
processes.
Keywords: Volatile Organic Compounds (VOC), Dangerous Air Pollutants, Carcinogenic
Compounds, Environmental Pollution, Human Health.
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GENETİK ALGORİTMA VE MOMENTLER METODU KULLANARAK YÖNLÜ
DAİRESEL YAMA ANTEN TASARIMI
DESIGN OF DIRECTIVE CIRCULAR PATCH ANTENNA BY USING GENETIC
ALGORITM AND METHOD OF MOMENTS
Sinan DOĞUSAN
İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malatya 44280, Türkiye
ORCID: 0000-0002-2207-8904
ÖZET
Kablosuz haberleşme sistemlerinde son yıllarda artan performans seviyeleri ile birlikte düşük
maliyetli ve aynı zamanda çalıştığı bant boyunca yüksek performans sergileyen anten
tasarımına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç, geleneksel tasarım
metotlarından farklı yeni gelişmiş yöntemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Antenlerin
tasarım problemlerinde son yıllarda doğanın dinamiklerinden esinlenerek oluşturulan
optimizasyon algoritmalarının kullanımı daha yaygınlaşmıştır. Optimizasyon algortimalarının
en iyi sonuca yakınsama özelliğine sahip olmasından dolayı, bu yöntemler anten tasarım
problemlerinde kullanılan geleneksel tasarım yöntemlere göre büyük avantaj sağlamaktadır.
Bu çalışmada, koaksiyel hat beslemeli, 5.8 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical)
frekans bandı uygulamalarında çalışan, yönlü düşük profilli dairesel yama anten tasarımı ve
simülasyonu yapılmıştır. Yönlü anten özelliklerini elde etmek için, antenin anti-simetrik
hücrelere ayrılan ışıma yapan iletken yüzeyi momentler yöntemi (MY) ile birleştirilmiş genetik
algoritma (GA) kullanılarak optimize edilmiştir. Momentler yönteminde, Rao-Wilton-Glisson
tarafından geliştirilen RWG açılım fonksiyonları ve Galerkin test yöntemi kullanılmıştır. Anten
için hedeflenen yüksek yönlülük ve minimum geri dönüş kaybını aynı anda sağlayan bir
uygunluk fonksiyonu tanımlanmıştır. Optimum tasarlanan antenin simülasyonu ANSYS HFSS
tasarım programı kullanılanılarak gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonucunda antenin çalıştığı
frekans bandında, 70% in üzerinde açıklık verimliliğine, 14 dBi üzerinde kazanca ve 120 MHz
bant genişliğine sahip olduğu gözlemlenmiştir. VSWR değeri tüm bant boyunca 2 den düşük
değerlerde seyretmiştir. Antenin ışıma verimliği 95% seviyesindedir ve yan lob seviyesi -10
dB nin altında kalmıştır. Antenin grup gecikmesi değeri, çalışma bandı boyunca 1 ns nin altında
seyretmiştir. Antenin temel ışıma yönündeki yarı güç hüzeme genişliği 26° seviyesindedir.
Optimizasyon tasarımından elde edilen sonuçlar grafikler ve tablolarla sunulmuştur. Sonuçlar,
GA/MY optimizasyon yöntemi kullanılarak tasarladığımız antenin çalışma bandı içinde ışıma
özelliklerinin kararlı olduğunu göstermektedir. Bu yöntemin farklı geometrilere sahip olan
antenlerin de optimum tasarımında etkin olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dairesel Yama Anten; Momentler Yöntemi; Genetik Algoritma;
Optimizasyon
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ABSTRACT
With the increasing performance levels in wireless communication systems in recent years, the
need for low cost and high performance antenna design throughout the operating band is
increasing day by day. This requirement has led to the emergence of new advanced methods
different from traditional design methods. In recent years, the use of optimization algorithms
inspired by the dynamics of nature in antenna design problems has become more common. Due
to the convergence of optimization algorithms to the best result, these methods provide a great
advantage over traditional design methods used in antenna design problems.
In this study, directional low-profile circular patch antenna was designed and simulated that
was fed by coaxial probe and was working in 5.8 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical)
frequency band applications. To obtain the directional antenna characteristics, the conductive
surface of the antenna was divided into anti-symmetric cells was optimized using the genetic
algorithm (GA) combined with the method of moments (MoM). In the method of moments,
RWG basis functions that was developed by Rao-Wilton-Glisson and Galerkin test method
were used. A fitness function was defined for the antenna that provides targeted high directivity
and minimum return loss at the same time. The simulation of the optimally designed antenna
was carried out using the ANSYS HFSS design program. As a result of the simulation, it was
observed that the antenna had an aperture efficiency of more than 70%, gain over 14 dBi and a
bandwidth of 120 MHz in the operating frequency band. The value of VSWR was less than 2
throughout the whole band. The radiation efficiency of the antenna was at the level of 95% and
the side lobe level remained below -10 dB. The group delay value of the antenna remained
below 1 ns throughout the operating band. The half-power beam width in the main radiating
direction of the antenna was around 26°. The results obtained from the optimization design was
presented in graphics and tables. The results show that the radiation characteristics of the
antenna we designed using the GA/MoM optimization method was stable within the operating
band. It was concluded that this method can be used effectively in optimum design of antennas
with different geometries.
Keywords: Circular patch antenna; Method of Moments; Genetic Algorithm; Optimization
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Abstract
Handling immigrants on the sea lines is one of the major concern of The Interior Coast Guard
Command in Turkey as well as other countries in the world. The cost of using several types of vehicles
to catch illegal immigrants can be extremely high. In order to both minimize the expenditure problem
and provide a proper scan, the number of the assigned vehicles as well as their types are considered
to optimise. To reach this aim, the forecasting of the number of immigrants on the seaway route is
studied for Turkish shorelines.
In order to obtain predictions for 2019, which is the primarily focus of the research in this study, data
set of interest, which is acquired from Republic of Turkey Ministry of The Interior Coast Guard
Command, is collected daily between years 2015 and 2018. To obtain the most accurate forecasts,
five distinguished forecasting methods from simple to complex, are implemented. These methods are
Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) Method, Exponential Smoothing (ES), Holt’s
and Winter’s Method (HW) and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). Additionally, a
brand new algorithm called Intuitionistic Recurrent Type 1 Fuzzy Functions (I-RT1FF) by Tak (2020)
is also implemented. This algorithm is selected not only because of it has an elaborative way of
approach to prediction, but also eliminates of stationarity assumption unlike the other time series
methods.
Consequently, the results are acquired and evaluated by using R. Evaluation of the results are made
by using widely considered measurement accuracy metric Root Mean Square of Errors (RMSE).
According to the final assessments, I-RT1FF method gives the most accurate forecasts for the number
of immigrants on the sea line of Turkey.
Keywords. Immigrant, Forecasting, Time series, Type -1 fuzzy functions.
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İŞLETME İÇİ ve DIŞI FAKTÖRLERİN ARICILIK İŞLETMELERİNİN ÜRETİM
FAALİYETLERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜMÜŞHANE İLİ
KELKİT İLÇESİ ÖRNEĞİ
Nilgün DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniv. ORCID: 0000 0002 7142 8296
Hakan ADANACIOĞLU
Doç.Dr., Ege Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-8439-8524

ÖZET
Arıcılık, tarım ülkesi olan ve az gelişmiş bölgeleri bulunan ülkemiz için ayrı bir önem teşkil
etmektedir. Yeterli tarım arazisi olmayan veya engebeli köylerde yaşayan hanelere istihdam ve
ekonomik gelir sağlamanın bir yolu da diğer tarımsal üretim faaliyetlerine göre daha kolay
yapılabilen arıcılıktan geçmektedir. Gümüşhane; arazi yapısı, iklim koşulları ve lojistik gibi
nedenlerden ötürü tarımsal üretimin sınırlı yapıldığı bir ildir. Bu nedenle, kırsal kalkınmayı
desteklemek amacıyla ilde özellikle arıcılık üretim faaliyetinin gelişmesi ayrı bir önem arz
etmektedir.
Bu çalışmada, işletme içi ve dışı faktörlerin arıcılık işletmelerinin üretim faaliyetlerindeki
etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla teknik, ekonomik, sosyal ve dış çevresel
faktörlerin arıcılık faaliyetlerine ne derece etki yaptığı ortaya konulacaktır. Arıcılık
işletmelerinde, iç faktörler olarak hastalık, kışlama kayıpları, besin yetersizliği, teknik donanım
düzeyi, girdi maliyetleri ve mücadele yetersizliği faktörlerinin etkilerinin değerlendirilmesi
yapılacaktır. Dış faktörler olarak ise çevre kirliliği, iklim-doğal koşullar, hırsızlık, yaban
hayvanları, pazarlama sorunları ele alınacaktır. Ayrıca, araştırma kapsamına alınan arıcıların
işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinde etkili olan faktörlerin önemi ortaya konacaktır.
Bu çalışmanın bulguları 2018 yılında Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesinde faaliyet gösteren
arıcılık işletmeleri ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen verilere dayanmaktadır.
Gümüşhane ilinde Tarım ve Orman Müdürlüğünden bal üretimi, koloni sayıları, üretici sayısı
ve ilçelere göre dağılımına yönelik veriler değerlendirilmiştir. İlçelere göre dağılımda bal
üretiminde öncü olan Kelkit ilçesindeki işletmelerden veriler toplanmıştır. Kelkit ilçesinde
toplam 190 sabit ve göçer arıcılık yapan kayıtlı arıcılık işletmesi bulunmaktadır. Bu
işletmelerden oransal örnek hacmine göre %90 güven aralığı ve %10.5 hata payı ile 60 işletme
seçilmiş ve her biri ile yüzyüze görüşmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Gümüşhane, Üretim faktörleri
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GÜNEŞ PANELLERİNİN DERİN ÖĞRENME TABANLI SAĞLAMLIK KONTROLÜ
DEEP LEARNING BASED STABILITY CONTROL OF SOLAR PANELS
Barış KAYCI
Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği A.B.D.
ORCID: 0000-0002-2235-2192
Batıkan Erdem DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
ORCID: 0000-0001-6400-1510
Özet
Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Teknolojinin ilk yıllarından itibaren karbon temelli fosil yakıtlar tercih edilmektedir. Günümüz
şartlarında karbon temelli enerji kaynaklarının azalmasından, gerek doğaya verdiği zarardan ve
elde edilme yöntemindeki maddi zararlardan dolayı enerji kaynağı isteyenleri alternatif enerji
kaynaklarına yönlendirmiştir. Tüm Dünya enerji ihtiyaç politikasını en az maliyet ve en yüksek
verim üzerine inşa etmektedir. Bu yüzden, ihtiyaç olan enerji doğada aranmaktadır. Bir
akarsuyun akış debisinden, güneşin ışınlarından ya da bir rüzgârın şiddetinden
faydalanılmaktadır. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olması enerji
konusunda dışa bağlılığı azaltacak olan etkenlerden biridir. Güneş enerjisi diğer yenilenebilir
enerji kaynaklarına göre daha kolay ve ucuz kurulum maliyetine sahip olduğundan tercih
edilmektedir. Güneş enerjisi güneş panelleri aracılığıyla elde edilmektedir. Güneş panellerinin
bakımının düzeli olarak yapılması güneş paneli sistemlerinin verimini yüksek tutmaktadır. Bu
çalışmada güneş panellerinin termal kamera ile yapay zekanın bir alt kategorisi olan derin
öğrenme yöntemi kullanılarak hata tespiti ve teşhisi yapılmaktadır. Derin öğrenme yöntemi
olarak YOLO V3 kullanılmıştır. Veri seti oluşturulurken güneş panelinde oluşabilecek hatalar
öngörülmüştür. Öngörülen hatalar referans alınarak yapay zeka ağ eğitimi tamamlanmıştır.
Diğer derin öğrenme yöntemlerine göre aynı zamanda daha yüksek doğrulukta sonuç ürettiği
için YOLO V3 tercih edilmiştir. Termal kamera ile güneş panellerinin termal görüntüleri elde
edilmektedir. Kaydedilen bu görüntüler geliştirilen yazılım vasıtasıyla incelenmektedir.
İnceleme sonucunda varsa güneş paneli hataları işaretlenerek hatanın sebebi kullanıcıya
bildirilmektedir. Bu çalışmanın testleri Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi üzerinde bulunan güneş panellerinde yapılmıştır. Güneş paneli sistemlerinin termal
kamera aracılığıyla yapılan kontrolü esnasında sistem herhangi bir kesinti olmadan çalışmasına
devam etmektedir. Ayrıca sistemin periyodik bakımının yapılması hata tespitini ve
müdahalesini hızlandırmaktadır. Bu sayede sistemin çalışma ömrü uzatılarak, enerji üretim
verimi yüksek tutulmaktadır. Geliştirilen yazılım güneş paneli ve konum fark etmeksizin
çalışmaktadır. Böylelikle ülkemizde mevcut bulunan güneş paneli sistemlerinde kullanılması
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güneş paneli, Derin öğrenme, Termal kamera, YOLO V3, Yapay zeka
Teşekkür: Bu çalışma Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Birimi
tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonuna teşekkürlerimi sunarım. Proje numarası: FYL-2019-2131
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HADD VEYA KISAS CEZALARINDA KESİLEN UZVUN TEKRAR DİKİLMESİ
Emrah DEMİRTAŞ
Muş/ Malazgirt İlçe Müftüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam
Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalında, Doktora Öğrencisi.
Orcid: 0000-0003-3967-4523
ÖZET
İslam, insanoğlunun dünya hayatında belirli bir düzen içerisinde birbirinin hukukuna
riayet etmesi adına bir takım şer’i hükümler vaz etmiştir. Söz konusu hükümlerin İslam
hukukunun tatbik edildiği zaman ve mekânlarda hayata nasıl tesir ettiğini ve toplum içerisinde
adaleti tesis ettiği, bireyler arasında da karşılıklı olarak hakların elzem kıldığı, bunun
neticesinde de işlenen suç oranlarının günümüze nispeten oldukça düşük olduğu görülmüştür.
Bu bağlamda şâr’i toplum arasında suçun işlenmesini caydırıcı kılmak için bir takım
müeyyideler öngörmüştür. Öngörülen müeyyidelerin başında ise hadd, kısas ve ta’zir cezaları
gelir. Hadd; ceza müeyyidesinin uygulanmasını gerektiren çirkin fiilleri işlemekten İnsanları
alıkoymak için Allah'ın hakkı olarak, onu ta'zimen ve emrine uyarak farz kılınan belli cezalara
denir. Kısas ise; ferdin bir hakkı olarak yerine getirilmesi gerekli olan, miktarı belirlenip ve
suçluya yönelik cezayı ifade eder.
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, tıp alanında da ciddi bir gelişme
kaydedilmiştir. Söz konusu Tıbbın gelişmesiyle birlikte, kopan uzuvların tekrar aynı yerine
dikilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu gelişmeyle, İslam hukukunda hadd veya kısastan dolayı
bir uzvun kesilmesine hükmedilmesine karar verilip, hüküm gerçekleştikten sonra kesilen
uzvun tekrar yerine nakledilmesi durumunda hükmün ne olacağı sorusunu akla getirmektedir.
Hadd veya kısas cezalarından dolayı kesilen uzvun tekrar yerine nakledilmesi meselesi, hicri
ikinci asırda her ne kadar bu işlemin yapılması mümkün olmasa da, fukaha bunu farazi bir
mesele olarak ele almış ve kendi aralarında tartışmışlardır.
Cânî, kısas veya hadden dolayı uzvu kesildikten sonra, kesilen uzvunu tekrar
diktirmesi halinde kendisine ikinci defa kısas uygulanamayacağı hususunda, fukaha hem
fikirdir. Mecnî aleyh, kesilen uzvunu tekrar diktirmesi halinde ise, câni’ye kısas veya diyet
cezası uygulanması hususunda fukaha arasında iki farklı görüş vardır. Cumhura göre (Hanefi,
Maliki, Şafii ve zayıf kanaate göre Hanbeliler); Cânî, amd’en (bilerek) bir kimsenin organını
keserse ve organı kesilen şahıs kesilen organını tekrar yerine nakletmesi halinde, cânî’den
sakıt olmaz. Yerine nakledilen uzuv eski işlevliğine dönüp dönmemesi halinde hükümde bir
farklılık meydana gelmez. Cânî, hata’en (bilmeyerek) bir kimsenin uzvunu koparırsa ve yine
mecnî aleyh kopan uzvunu nakletmesi halinde, cânî’den diyet sakıt olmaz. Dolayısıyla cânî,
mecni aleyhe diyet ödemekle mükelleftir. Hanbeli mezhebinin sahih kavline göre ise
koparılan uzvun tekrar yerine nakledilmesi durumunda, ilgili uzuvda hayat emaresi söz
konusu olduğundan, cânî’den hem kısas hem de diyet sakıt olacağı yönündedir.
İşte bu tebliğimizde hadd ve kısas cezalarında kesilen uzvun tekrar yerine nakledilmesi
durumunda câni’ye hadd ve kısas cezasının yeniden tatbik edilip edilmeyeceği hususu
fıkhi görüş ve delilleri bağlamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hadd, Kısas, Cânî, Mecnî aleyh, Uzuv.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ
KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ
ATTITUDES AND OPINIONS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ABOUT THE
USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
İclal ALKAN
Arş. Gör., İnönü Üniversitesi
Orcid: 0000-0002-7348-3280
ÖZET
Araştırmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin
sahip oldukları tutum ve düşünceleri belirlemek ve teknolojiyi eğitimde daha etkili
kullanabilmek adına çeşitli önerilerde bulunmaktır. Araştırmada ayrıca Fen Bilgisi öğretmen
adaylarının cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine ve mezun oldukları lise türüne göre eğitimde
teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında farklılık olup olmadığı da incelenmiştir.
Araştırma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Fen Bilgisi Öğretmenliği programına devam eden 184 (149 kadın, 35 erkek) öğrenci ile
yürütülmüştür. Betimsel nitelikte olan araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama
aracı olarak Yavuz (2005) tarafından geliştirilen “Teknoloji Tutum Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi
Formu” kullanılmıştır. Ölçek ile form çevrimiçi ortama aktarılmış ve veriler bu şekilde
toplanmıştır. Ölçek, teknolojik araçların eğitimde kullanılmama durumu, teknolojik araçların
eğitimde kullanılması durumu, teknolojinin eğitim yaşamına etkileri, teknolojik araçların
kullanımının öğretilmesi ve teknolojik araçların değerlendirilmesi olmak üzere 5 boyut ve 19
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. Beşli likert
tipinde hazırlanan ölçeğin maddeleri, kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3),
katılmıyorum (2), hiç katılmıyorum (1) şeklinde kodlanmıştır. Buna göre ölçekten elde
edilebilecek en yüksek puan 95, en düşük puan ise 19’dur. Elde edilen veriler SPSS 21 paket
programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının
eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu gözlenmiştir.
Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile teknoloji kullanımına ilişkin tutumları arasındaki ilişkiye
bakıldığında, erkek öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark bulunurken, sınıf düzeyleri ile
teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Araştırma
bulgularına göre, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türü ile eğitimde
teknoloji kullanımına ilişkin tutumları arasında bir farklılık gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Tutum
Abstract
The aim of the study is to determine the attitudes and thoughts of science teacher candidates
about the use of technology in education and to make various suggestions in order to use
technology more effectively in education. In the study, it was also examined whether there is a
difference between the attitudes of science teacher candidates towards the use of technology in
education according to their gender, grade levels and the type of high school they graduated
from. The research was conducted with 184 (149 female, 35 male) students attending the
Science Teaching Program at İnönü University, Faculty of Education, in the fall term of the
2020-2021 academic year. In the descriptive research, scanning model was used. “Technology
Attitude Scale” developed by Yavuz (2005) and “Personal Information Form” were used as
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data collection tools. The scale and the form were transferred to the online environment and the
data were collected in this way. The scale consists of 5 dimensions and 19 items: the state of
not using technological tools in education, the use of technological tools in education, the
effects of technology on education life, teaching the use of technological tools, and evaluating
technological tools. The reliability coefficient of the scale was calculated as 0.85. The items of
the scale prepared in the five-point Likert type were coded as strongly agree (5), agree (4),
undecided (3), disagree (2), never agree (1). Accordingly, the highest score that can be obtained
from the scale is 95 and the lowest score is 19. The data obtained were analyzed in SPSS 21
package program. According to the findings, it was observed that the attitudes of science teacher
candidates towards using technology in education were generally positive. Considering the
relationship between pre-service teachers' gender and their attitudes towards technology use, a
significant difference was found in favor of male pre-service teachers, while no significant
difference was observed between their grade levels and their attitudes towards technology use.
According to the findings of the study, no difference was observed between the science teacher
candidates' attitudes towards the use of technology in education and the type of high school
they graduated from.
Keywords: Science Education, Technology, Education Technology, Attitude
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VELİ ALGISINA GÖRE COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM
SÜRECİNİN NİTELİĞİ: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
THE QUALITY OF DISTANCE EDUCATION PROCESS IN THE COVID-19 PANDEMIC
PERIOD ACCORDING TO THE PARENT'S PERCEPTION: CASE OF MALATYA

İclal ALKAN
Arş. Gör., İnönü Üniversitesi
Orcid: 0000-0002-7348-3280

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin yararlandığı Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin, veli görüşlerine göre
betimlenmesidir. Bunun yanı sıra veli görüşlerinin, yaş, öğrenim düzeyi, çocuğun okuduğu okul
türü ve çocuğun devam ettiği eğitim kademesine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da
incelenmiştir. Çalışma, Malatya ilindeki 182 öğrenci ebeveyni (170 kadın, 12 erkek) ile
gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma tekniklerinden biri olan betimsel tarama modelinde
tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Yılmaz, Mutlu ve Doğanay (2020) tarafından
geliştirilen “Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Veli Anketi” kullanılmıştır.
Anket formu çevrimiçi ortama aktarılarak velilere ulaştırılmıştır. Toplanan veriler betimsel
istatistik yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan
ebeveynlerin %92,6’sı kadın, %7,4’ü erkektir. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu (%67,3) 31-40
yaş aralığında bulunmaktadır. Ebeveynlerin öğrenim düzeyleri incelendiğinde, çoğunun
üniversite (%45,1) ve lise (%32,1) düzeyinde olduğu gözlenmiştir. Çocukların %82,1’i devlet
okulunda öğrenim görmekte iken, %17,9’u özel okulda öğrenimine devam etmektedir.
Çocukların devam ettiği eğitim kademesi, %43,2’si ilkokul, %33,3’ü ortaokul ve %23,5’i lise
şeklinde değişmektedir. Ebeveynlerin %91,4’ü pandemi döneminde okuldaki eğitimi daha
değerli görmeye, %63,2’si okullarda eğitim başladıktan sonra destek amacıyla uzaktan eğitim
çalışmalarının sürdürülmesini istemektedir. Ebeveynlerin görüşlerine göre öğrencilerin
%77,9’su okulların bir an önce açılmasını isterken, %39,9’u MEB’in pandemi döneminde
yaptığı uzaktan eğitim çalışmalarından memnun kalmaktadır. Öğrencilerin %81’i EBA canlı
ders uygulaması dışında başka uygulamalar (zoom, microsoft teams, vb.) aracılığıyla uzaktan
eğitim almaktadır. Ebeveynlerin %60’ı MEB’in EBA TV'de verdiği veli rehberlik ve
bilgilendirme hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Ebeveynlerin
%44,8’i EBA canlı ders saatlerini kısmen uygun bulmaktadır. Ebeveynlerin görüşlerine göre
sınava girecek olan öğrenciler hazırlık süreçleri bakımından olumsuz etkilenmiştir.
Ebeveynlerin %60,7’si MEB’in pandemi döneminde sunmuş olduğu rehberlik hizmetlerinden
haberdar değildir. Ebeveynlerin %44,2’si pandemi bittikten sonra çocuklarının psikolojik
destek almasını istemektedirler.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Covid-19, Ebeveyn
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Abstract
The aim of this study is to describe the distance education activities carried out by the Ministry
of National Education, which students benefit from during the Covid-19 pandemic period,
according to parents' views. In addition, it was also examined whether the parents' views differ
according to the age, education level, type of school the child attends and the education level
the child attends. The study was conducted with 182 student parents (170 female, 12 male) in
Malatya province. It is designed in descriptive survey model, which is one of the quantitative
research techniques. As the data collection tool, “"Pandemic Period Distance Education
Assessment Parents Questionnaire"” developed by Yılmaz, Mutlu and Doğanay (2020) was
used. The questionnaire form was transferred to the online environment and delivered to
parents. The collected data were analyzed by descriptive statistics method. According to the
findings, 92.6% of the parents participating in the study are women and 7.4% are men. The
majority of the parents (67.3%) are in the 31-40 age range. When the education levels of the
parents were examined, it was observed that most of them were at university (45.1%) and high
school (32.1%) levels. While 82.1% of the children study at public school, 17.9% of them
continue their education in private school. The education level the children attend varies as
43.2% primary school, 33.3% secondary school and 23.5% high school. 91.4% of the parents
consider education in school more valuable during the pandemic period, 63.2% of them want
to continue distance education studies in order to support after education begins in schools.
According to the opinions of the parents, 77.9% of the students want the schools to be opened
as soon as possible, while 39.9% are satisfied with the distance education studies carried out by
the Ministry of National Education during the pandemic period. 81% of the students receive
distance education through applications other than the EBA live course application (zoom,
microsoft teams, etc.). 60% of the parents stated that they do not have information about the
parent guidance and information services provided by the Ministry of National Education on
EBA TV. 44.8% of the parents find EBA live class hours partially suitable. According to the
parents' opinions, the students who will take the exam were negatively affected in terms of their
preparation processes. 60.7% of the parents are not aware of the guidance services provided by
the Ministry of National Education during the pandemic period. 44.2% of the parents want their
children to receive psychological support after the pandemic is over.
Keywords: Distance Education, Covid-19, Parent
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DEHİDRO-P- CYMENE’NİN IR VE RAMAN SPEKTROSKOPİK ANALİZİ
IR AND RAMAN SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF DEHYDRO-P-CYMENE
Muhammed Burak AKGÜN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye
ORCID: 0000-0003-4137-0043
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜLDAL
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye
ORCID: 0000-0002-4247-0786

ÖZET

IR ve Raman spektroskopi analizi, materyali tanımlamak için kimyagerler ve fizikçiler
tarafından kullanılır. Araştırmacılar, spektroskopik analiz için temel olan elektronik ve
kimyasal yapıları kuantum mekaniği ile modelledi. Bu çalışmada, Dehydro-p-Cymene'nin IR
ve Raman spektrumlarını anlamak için iki teorik model olan Hartree-Fock yaklaşımı ve PM3
uygulanmıştır. Dehidro-p-Cymene aromatik homomonosiklik bir bileşiktir ve Lipinski'nin beş
kuralı, Jorgensen'in üç kuralı, Veber filtresi, PAINS1, PAINS2, PAINS3'e dayanarak ilaç
potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Birçok bitkide bulunur; Tamarindus indica ve
Olea europea pek çok bitkiden sadece ikisidir. Bitkilerde membran stabilizatörü, enerji kaynağı
ve enerji deposu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gıda endüstrisinde aroma maddesi olarak
eklenir. Simülasyonlarda öncelikle optimum geometri elde edilmiş, ardından IR ve Raman
spektroskopisi ile titreşim frekansları hesaplanmıştır. Söz konusu yöntemlerin çokluğu
(Hartree-Fock yaklaşımı ve PM3), modellerin birbirine karşı etkililiğini karşılaştırma imkanı
vermiştir. Ek olarak, elde edilen IR sonuçları mevcut literatürle karşılaştırıldı ve modeller
deneysel verilerle büyük uyum gösterirdi. Molekülün özelliklerini vurgulamak için, çalışma
boyunca ayrıntılı bilgilerde paylaşıldı. İç enerjiler ve Gibbs serbest enerjiler, moleküler
kararlılığı göstermek için sunulmuştur. Entalpiler ve entropiler termal özellikler olarak dahil
edildi. Reaktivite hakkında bilgi elde etmek için HOMO, LUMO, dipol moment, elektronik
enerji, bir elektron enerjisi ve iki elektron enerjisi gibi ölçütler, elektronik yapı özelliklerini
göstermek için hesaplandı ve şekillerle ifade edildi.
Anahtar Kelimeler: IR, Raman, Dehydro-p-Cymene, HOMO, LUMO

ABSTRACT
The IR and Raman spectroscopy analysis is utilized by chemists and physicists to
identify the considered material. The researchers have modeled electronic and chemical
structures which is fundamental for spectroscopic analysis in quantum mechanics. In this study,
two of the theoretical models, Hartree-Fock approximation and PM3, are implemented to
understand IR and Raman spectrums of Dehydro-p-Cymene. Dehydro-p-Cymene is an
aromatic homomonocyclic compound and has drug potential based on Lipinski's rule of five,
Jorgensen's rule of three, Veber filter, PAINS1, PAINS2, PAINS3. It is found in many plants;
Tamarindus indica and Olea europea are just two of the many plants. In the plants, it is used as
a membrane stabilizer, energy source, and energy storage. Moreover, in the food industry, it is
added as a flavoring agent. In the simulations, firstly optimum geometry is obtained, and then
vibrational frequencies are calculated by the means of IR and Raman spectroscopy. The
plurality of the subjected methods (Hartree-Fock approximation and PM3) is allowed to present
the effectiveness of the models against each other. Additionally, the obtained IR results are
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compared with the available literature, so the models show great agreement with the
experimental data. To highlight the properties of the molecule, detailed information is shared
throughout the study. Inner energies and Gibbs free energies are presented to show molecular
stability. Enthalpies and entropies are included as thermal properties. To extract information
about the reactivity, the electronic structure properties are calculated and depicted in the figures
such as HOMO, LUMO, dipole moment, electronic energy, one electron energy, and two
electron energy.
Keywords: IR, Raman, Dehydro-p-Cymene, HOMO, LUMO
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FARKLI ALKALİ AKTİVATÖR VE MOLARİTEDEKİ SABİT ÇÖZELTİ/BAĞLAYICI
ORANINDA ÜRETİLEN GEOPOLİMER BETONLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE PRESSURE RESISTANCE OF DIFFERENT ALKALI
ACTIVATORS AND GEOPOLYMER CONCRETES PRODUCED AT FIXED SOLUTION /
BINDING RATIO IN MOLARITY
Muhammed Şamil GÜRKAN
İnönü Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-0674-8541
İbrahim TÜRKMEN
Prof.Dr., İnönü Üniversitesi, ORCID:0000-0001-7560-0535
ÖZET
Dünyadaki toplam CO 2 salınımının %7’sini çimento oluşturmaktadır. Kireç ve portland
çimentosundan sonra üçüncü nesil çimento olarak kabul edilen geopolimerler çok düşük CO 2
emisyonu nedeniyle portland çimentosuna alternatif çevre dostu bir ürün olarak kabul edilmektedir.
Bu çalışmada sabit çözelti / bağlayıcı oranı 0.55 olacak şekilde uçucu kül (UK) ve yüksek fırın
cürüfundan (YFC) oluşan bağlayıcı malzeme ve alkali aktivatörler (NaOH ve KOH) kullanılarak
geopolimer beton numuneler üretilmiştir. Beton numuneler 3 farklı karışım oranında (%100 UK, %75
UK - %25 YFC ve %50 UK - %50 YFC) ve 3 farklı molaritede (8 M, 10 M ve 12 M) hazırlanmış
olup bu betonların 3 farklı bekleme sürelerinde (7, 14 ve 28. gününde) basınç dayanımları
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre YFC oranının artması ile basınç dayanımında artış
gözlemlenmiş olup bütün bekleme sürelerinde en iyi basınç dayanımının 10 M ve 12 M
konsantrasyonundaki sırası ile NaOH ve KOH alkali aktivatörü ile üretilen beton numunelerinde
olduğu saptanmıştır.
*Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi (Proje No: FYL-2020-2073)
tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geopolimer, Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürüfu
Abstract
Cement constitutes 7% of the total CO 2 emission in the world. Geopolymers, which are considered
as the third generation cement after lime and portland cement, are considered as an alternative
environmentally friendly product to portland cement due to its very low CO 2 emission. In this study,
geopolymer concrete samples were produced using binder material consisting of fly ash (FA) and
blast furnace slag (BFS) and alkali activators (NaOH and KOH) with a fixed solution / binder ratio
of 0.55. Concrete samples were prepared in 3 different mixing ratios (100% FA, 75% FA - 25% BFS
and 50% FA - 50% BFS) and 3 different molarities (8 M, 10 M and 12 M) and these concretes have
3 different waiting times (on the 7th, 14th and 28th days) compressive strengths were examined.
According to the results, an increase in compressive strength was observed with the increase of the
BFS ratio, and it was determined that the best compressive strength in all the waiting periods was in
the concrete samples produced with NaOH and KOH alkali activator at 10 M and 12 M
concentrations, respectively.
* This study was supported by Inonu University Scientific Research Project Unit (Project No: FYL2020-2073).
Keywords: Geopolymer, Fly Ash, Blast Furnace Slag
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CRYPTOCURRENCIES PRICE PREDICTION USING DEEP LEARNING
METHODS
DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİYLE KRİPTO PARALARIN FİYATLARININ
TAHMİN EDİLMESİ

İsmail Hakkı KINALIOĞLU
Dr., Uşak University
Orcid ID: 0000-0001-7445-3510
ABSTRACT
Technological developments have led to the emergence of new concepts in the financial sector
as in many areas of life. Crypto coins, which have been mentioned frequently in recent years,
are a good example of these concepts. Crypto coins offer a decentralized structure to the
financial sector with their blockchain technology. Cryptocurrencies have become very popular
in a short time thanks to many advantages such as transaction speeds, structures free of
unnecessary details, innovative projects they represent, account transaction privacy and ease of
access. There are many cryptocurrency exchanges around the world where millions of users are
trading. The market volume of cryptocurrencies traded on these exchanges has exceeded $ 400
billion today. Cryptocurrencies, which have become so popular, are the subject of many
scientific studies. This study is an example of these. Within the scope of the study, the prices
of cryptocurrencies were estimated using the deep learning method LSTM (long short term
memory) RNN (recurrent neural networks). The scope of the study is limited to Bitcoin,
Etherium and Xrapid crypto, which rank among the top three in terms of market volume. The
data of these cryptocurrencies between 2016 and 2020 were obtained from the website
Coinnarketcap.com. Three data sets with seven attributes that provide information about the
daily values of cryptocurrencies were created by organizing these obtained data. These
attributes are opening value, highest intraday value, lowest intraday value, closing value,
difference, volume and market value. Training and testing were carried out using LSTM- RNN
method with the data set created for each cryptocurrency. In the test results, the RMSE value is
calculated as 0.03 for Bitcoin, 0.02 for Etherium and 0.01 for Xrapid. Based on these findings,
it can be said that deep learning methods are a strong alternative in predicting the direction of
cryptocurencies.
Keywords: Cryptocurrency Price Predict, Bitcoin Price Predict, Etherium Price Predict,
XRapid Price Predict
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ÖZET
Teknolojik gelişmeler yaşamın birçok alanında olduğu gibi finans sektöründe de yeni
kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren kripto
paralar bu kavramlara iyi bir örnektir. Kripto paralar sahip oldukları blok zincir teknolojisi ile
finans sektörüne merkezi olmayan bir yapı sunmaktadırlar. Kripto paralar, işlem hızları,
gereksiz teferruattan arındırılmış yapıları, temsil ettikleri inovatif projeler, hesap hareketi
mahremiyetleri ve erişim kolaylığı gibi pek çok avantaj sayesinde kısa süre icerisinde oldukça
popüler hale gelmişlerdir. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının işlem yaptığı çok sayıda
kripto para borsası bulunmaktadır. Bu borsalarda işlem gören kripto paraların market hacmi
günümüzde 400 milyar doların üzerine çıkmıştır. Böylesine popüler hale gelen kripto paralar
pek çok bilimsel çalışmanın da öznesi niteliğindedir. Bu çalışma da bunlara bir örnektir.
Çalışma kapsamında derin öğrenme yöntemlerinden LSTM (uzun kısa süreli hafıza) RNN
(yinelenen sinir ağları) kullanılarak kripto paraların fiyatları tahmin edilmiştir. Çalışma
kapsamı piyasa hacmi olarak ilk üç sırada yer alan bitcoin, etherium ve xrapid kripto olarak
sınırlandırılmıştır. Bu kriptoparaların 2016 ve 2020 yılları arasındaki verileri
Coinnarketcap.com isimli web sitesinden elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler düzenlenerek
kriptoparaların günlük değerleri hakkında bilgi veren yedi özniteliğe sahip üç veri seti
oluşturulmuştur.Bu öznitelikler, açılış degeri, en yüksek gün içi değeri, en düşük gün içi değeri,
kapanış degeri, fark, hacim ve piyasa değeridir. Her bir kripto para için oluşturulan veri seti ile
LSTM-RNN yöntemi kullanılarak eğitim ve test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Test
sonuçlarında RMSE değeri Bitcoin için 0.03, Etherium için 0.02 ve Xrapid için 0.01 olarak
hesaplanmıştır. Bu bulgulardan hareketle derin öğrenme yöntemlerinin kripto paraların
yönünün kestirilmesinde kuvvetli bir alternatif oldukları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kripto Para Fiyat Tahmini, Bitcoin Fiyat Tahmini, Etherium Fiyat
Tahmini, XRapid Fiyat Tahmini
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PREDICTION OF VEHICLE INSURANCE SALES BY USING ARTIFICIAL
INTELLIGENCE-BASED CLASSIFICATION METHODS
YAPAY ZEKÂ TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ARAÇ
SİGORTASI SATIŞ KESTİRİMİ

İsmail Hakkı KINALIOĞLU
Dr., Uşak University,
Orcid ID: 0000-0001-7445-3510
ABSTRACT
Today, there is a continuous flow of data from all areas of life. With the effect of developing
computer technology, these data are regularly archived. Obtaining useful information from
these very dimensional data is one of the most important study subjects of the modern age.
Traditional statistical methods based on various assumptions fall short in the processing of these
data. Artificial intelligence-based machine learning methods have become very popular thanks
to their ability to learn from data. They are frequently used in various fields for solving problems
such as prediction, estimation, relationship determination, anomaly detection.
One of the areas where machine learning is frequently used is actuarial sciences. In the
literature, there are studies in which machine learning methods are used in subjects such as
pricing, damage assessment, customer behavior prediction, sales tariff creation, fraud detection,
risk management, value management. In this study, the vehicle insurance purchasing
preferences of customers are predicted using machine learning methods. It is very important for
insurance companies to accurately predict customers' purchasing preferences. They can directly
increase their profitability by shaping their communication and marketing strategies according
to their predictions. Predicting customer preferences is considered as a classification problem
and for this purpose, artificial neural networks, naive bayes, random forest, k nearest neighbor,
logistic regression and support vector machine methods are used. The study dataset (Health
Insurance Cross Sell Prediction) is obtained through Kaggle.com, where thousands of users
shared data of many different types and contents. There are ten attributes in the dataset that
contain information about customers. Training and testing studies are carried out on this dataset
using six different machine learning methods. As a result of these studies, the most successful
estimation is obtained by the Random Forest method (93.40%). The performance values
obtained show that machine learning methods are a successful tool in predicting customer
preferences.
Keywords: Customer Buying Tendency, Customer Buying Preference Prediction, Sales
Predicting, Insurance Sales Predicting
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ÖZET
Günümüzde yaşamın her alanından sürekli bir veri akışı yaşanmaktadır. Gelişen bilgisayar
teknolojisinin de etkisiyle bu veriler düzenli olarak arşivlenmektedir. Çok yüksek boyutlardaki
bu verilerden faydalı bilgilerin elde edilmesi modern çağın en önemli çalışma konularından
birisidir. Çeşitli varsayımlara dayanan geleneksel istatistiksel yöntemler bu verilerin işlenmesi
sürecinde yetersiz kalmaktadırlar. Yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi yöntemleri ise
verilerden öğrenebilme kabiliyetleri sayesinde oldukça popüler olmuşlardır. Tahmin, kestirim,
ilişki belirleme, anormallik tespiti gibi problemlerin çözümü için çeşitli alanlarda sıklıkla
kullanılmaktadırlar.
Makine öğrenmesinin sıkça kullanılmaya başladığı alanlardan birisi de aktüerya bilimleridir.
Literatürde fiyatlandırma, hasar tespiti, müşteri davranışı tahmini, satış tarifesi oluşturma,
suiistimal tespiti, risk yönetimi, değer yönetimi gibi konularda makine öğrenmesi
yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmada da makine öğrenmesi
yöntemleri kullanılarak müşterilerin araç sigortası satın alma tercihleri kestirilmiştir. Sigorta
şirketleri müşterilerin satın alma tercihlerini doğru şekilde öngörebilmeleri oldukça önemlidir.
İletişim ve pazarlama stratejilerini elde ettikleri öngörülere göre şekillendirerek doğrudan
karlılıklarını artırabilirler. Müşteri tercihlerinin öngörülmesi bir sınıflandırma problemi olarak
ele alınmış ve bu amaçla yapay sinir ağları, sade bayes, rasgele orman, k en yakın komşu,
lojistik regresyon ve destek vektör makinesi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma veri seti (Health
Insurance Cross Sell Prediction), binlerce kullanıcı tarafından çok farklı tür ve içerikte verilerin
paylaşıldığı, Kaggle.com üzerinden elde edilmiştir. Veri setinde müşteriler hakkında bilgiler
içeren on öznitelik bulunmaktadır. Bu veri seti üzerinde altı farklı makine öğrenmesi yöntemi
kullanılarak eğitim ve test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda en başarılı
kestirim Rasgele Orman yöntemi ile elde edilmiştir (%93.40). Elde edilen performans değerleri,
müşteri tercihlerinin öngörülmesinde makine öğrenmesi yöntemlerinin başarılı bir araç
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Müşteri Satın Alma Eğilimi, Müşteri Satın Alma Tercihi Kestirimi, Satış
Kestirimi, Sigorta Satış Kestirimi
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BOBİN BOYAMADA IŞIK HASLIĞI PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN
YARDIMCI KİMYASAL GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING AUXILIARY CHEMICALS TO IMPROVE LIGHT FASTNESS
PERFORMANCE IN COIL DYEING
Ayşegül DİRİER
Ar-Ge Müdürü, Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,
Orcid:0000-0002-5306-6404
ÖZET
Tekstil materyali üzerindeki rengin, ışığa karşı gösterdiği dayanıklılık, ışık haslığı olarak
adlandırılmaktadır. Lifte bulunabilecek safsızlıklar ve bazı boyarmaddeler, UV veya görünür
bölgedeki ışığı absorblamaktadır. Bu absorplamadan kaynaklı boyar maddede meydana gelen
bozulmalar sonucu kumaş renginde soluklaşmalar (fotosolma) meydana gelmektedir.
Meydana gelen fotosolmayı birçok parametre etkilemektedir. Işığa dayanıklı boyarmaddelerin
seçilmesi ışık haslığı için önemlidir. Bobin boyama işlemlerinde, elde edilen boyalı ipliklerin
ışık haslıklarında problemler olmaktadır. Müşteriler tarafından ışık haslığı yüksek olan
iplikler talep edilmektedir. Yüksek ışık haslığı sağlayan boyarmaddeler olmasına karşın
maliyeti yüksek olduğundan ötürü tercih edilmemektedir. Düşük maliyetli ve ipliğin ışık
haslığı performansını yükseltecek yardımcı kimyasalların geliştirilmesi büyük öneme sahiptir.
Bu çalışmada, bobin boyama aşamasında ışık haslığı performansını iyileştirecek yardımcı
kimyasal geliştirilmesi ve bu kimyasalın işletme şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ilsan Tekstil Ar-Ge Merkezi tarafından, tekstil yardımcı
kimyasalları üreten üç farklı firmanın Ar-Ge merkezleri ile işbirliği yapılarak bobin boyama
ışık haslığı arttırıcı yardımcı kimyasallar geliştirilmiştir. Bu kimyasallarla Ilsan Tekstil
Laboratuvarlarında kullanılarak deneysel çalışmalar yapılmış ve ipliklerin analizleri
yapılmıştır. Ardından laboratuvar deneylerinde elde edilen sonuçlar referans alınarak
işletmede bobin boyama kazanında deneyler gerçekleştirildi. Yapılan deneysel çalışmalar
sonucunda geliştirilen kimyasalların kumaş üzerinde istenilen ışık haslığı performansını
sağlamadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma bobin boyamada ışık haslığını arttırmak için
gerçekleştirilecek çalışmalara öncü olma niteliğinde olmasının yanı sıra yapılacak
geliştirmeler ve proses düzenlemeleri için bir ön çalışma özelliğine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Işık Haslığı, Bobin Boyama, Tekstil Yardımcı Kimyasalları, Fotosolma
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BOUNDS FOR THE FIRST AND SECOND ZAGREB INDICES ON GRAPHS

Ezgi KAYA*
Dr. Öğr. Üyesi, Matematik Bölümü, Iğdır Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8557-1301

Ayşe Dilek MADEN
Prof. Dr., Matematik Bölümü, Selçuk Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-7717-0241
ÖZET
G=(V(G),E(G)) basit, bağlantılı, n noktalı ve m kenarlı bir graf olsun. Kimyasal graflarda
topolojik indeksler, organik bileşiklerin yapısal özelliklerini açıklamak için kullanılan
sayılardır. Graflarda özellikle uzaklıklara ve derecelere dayalı olan bu indekslerin çeşitli
türleri vardır. Uzaklık tabanlı olarak en çok bilinen topolojik indeks olan Wiener İndeks bir
graftaki tüm noktalar arasındaki uzaklıklar toplamıdır. Zagreb İndeksler ise Birinci Zagreb
İndeks ve İkinci Zagreb İndeks olmak üzere en önemli derece tabanlı topolojik indekslerdir.
Bu çalışmada, matrislerdeki komütatörlerin Frobenius norm eşitsizlikleri kullanılarak Birinci
ve İkinci Zagreb İndeksler için sınırlar elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Derece, Graf, Topolojik İndeksler, Zagreb İndeksler.

ABSTRACT
Let G=(V(G),E(G)) be a simple, connected and undirected graph with n vertices and m edges.
Topological indices in chemical graphs are the numerical values used to explain the structural
properties of organic compounds. There are various types of these indices, which are mainly
based on distances and degrees in graphs. The Wiener Index, which is the most well-known
distance based topological index is the sum of the distances between all vertices in a graph.
Zagreb Indices are the most important degree-based topological indices as the First Zagreb
and the Second Zagreb Indices. In this study, using the Frobenius norm inequalities of the
commutators in the matrices, bounds for the First and Second Zagreb Indices are obtained.
Keywords: Degree, Graph, Topological Indices, Zagreb Indices.
* Sorumlu Yazar
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KONTÜZYONEL KEMİK İLİĞİ ÖDEMİ OLGULARI: ADLİ TRAVMATOLOJİK
BAKIŞ
Arif GARBİOĞLU
Uzm. Dr., Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü,
ORCID: 0000-0002-0440-0963
ÖZET
Amaç: Adli merciler ceza soruşturması veya kovuşturması aşamasında, kişilerin maruz
kaldıkları olaylar neticesinde meydana gelen yaralanmalarının adli tıbbi açıdan
değerlendirilmesini istemektedir. Bu çalışmada, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) vücut
dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında ele alınan, yaralama eyleminin kişi
üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek ölçüde hafif
olduğu/olmadığı kavramı kapsamında travmatik kemik iliği ödemi olgularına adli tıbbi
yaklaşımı değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, Eskişehir ve İstanbul illerinde haklarında adli merciler
tarafından ceza hukuku kapsamında adli rapor düzenlenmesi istenen yaralanma sonucunda
kemik iliği ödemi gelişmiş 48 olguyu kapsamaktadır. Olgular; yaş, cinsiyet gibi
sosyodemografik özellikler yanında gönderilen mercilerin dağılımı, istenilen husus, olay türü,
yaralanma bölgesi, kırık gelişip gelişmediği, gelişmiş ise kırığın niteliği ile hayat
fonksiyonlarına etkisi, yaralanmaya bağlı ameliyat olup olmadığı, olmuşsa kaç kez olduğu,
yandaş hastalık durumu, verilen karar açısından değerlendirilerek, eğer dosya kapsamında
mevcut ise sağlık kuruluşları tarafından verilen kararlar da karşılaştırılarak, sonuçlar arasında
olabilecek farklılıkların nedenleri elde edilen istatiksel veriler eşliğinde literatür ışığında
tartışılmıştır.
Bulgular: Olguların 11’i (%22,9) kadın ve 37’si (%77,1) erkek olup yaş ortalaması 36±4
olarak bulunmuştur. Kontüzyonel kemik iliği ödemine neden olan olaylar incelendiğinde; en
sık iki olay nedeninin trafik kazası (n=20; %41,6) ve darp (n=20; %41,6) olduğu görülmüştür.
Kontüzyonel kemik iliği ödemi gelişmiş en sık (n=13) kemik birlikteliği femur kondil ve tibia
platodur. Olguların %18,7’sine enaz bir defa cerrahi müdahale uygulanmıştır. Olguların
%83,3’ünde yapılan değerlendirmeler neticesinde, kişide travma sonrası gelişen
yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte
olmadığı, 8 olguda ise yaralanma ile travma arasında illiyet bağının kurulamaması ve/veya
bünyesel kaynaklı patolojiler gibi nedenlerden dolayı BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif
nitelikte olduğu kararı verildiği tespit edilmiştir.
Sonuç: Travmatik kemik iliği ödemi, Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama
Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi’nde açıkça ifade edilmemekle
birlikte kişi üzerindeki etkisinin BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı kararının
güncel adli tıbbi uygulamalarda yerini alması düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Adli tıp, Travma, Kemik iliği ödemi.
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EFFECTS OF CHITOSAN COATING AND DIFFERENT STORAGE PERIODS OF
BROILER BREEDER EGGS ON GROWTH PERFORMANCE AND CARCASS
CHARACTERISTICS
Assoc.Prof.Dr. Abdurrahman KÖSEMAN
Malatya Turgut Ozal University, Akcadag Vocational School, Department of Crop and Animal
Production, Malatya, Turkey.
ORCID: 0000-0001-6491-9962
Prof. Dr. Fatih AKDEMİR
Malatya Turgut Ozal University, Faculty of Agriculture, Department of Zootechny, Malatya,
ORCID: 0000-0002-5779-6631
Prof. Dr. İbrahim ŞEKER
Firat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Zootechny, Elazig
ORCID: 0000-0002-3114-6411

ABSTRACT
This study was carried out to determine the effects of coating with chitosan film and storing at
different periods (7, 14, and 21 days) of broiler breeder eggs on growth performance and the carcass
characteristics of the chicks. The present study was arranged as three different storage periods (7,
14, and 21 days) and two administration as coating with chitosan film of the eggs or not. In total,
1800 hatching fertilized eggs were used. These eggs were divided into six groups with 100 eggs in
each and 600 eggs in each replication. A total of 751 chicks obtained from the hatching were used
as material in this study. As a result, all chicks in the coated chitosan groups were alive during the
42-day growth period. The average hatching weight was determined as 42.7±0.1 g. The mean body
weight (BW) of chicks on the 42nd day was determined as 2541.8±12.3 g in all groups. The effect of
repetition on weekly BW and body weight gains (BWG) was found to be significant in the growth
period. The differences between the groups for the BW were significant on day 1. While the weekly
BWG varied, the growth performance was similar in the growth period in all groups. The
differences between the groups in terms of the slaughter weight and carcass characteristics were
insignificant. In conclusion, it was determined that coating the broiler eggs with chitosan and
storing them in different periods did not have significant negative effect on growth performance and
carcass characteristics.
Keywords: broiler, carcass quality, egg.
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LOKAL İLERİ MEME KANSERLİ HASTALARDA SEMPTOMATİK TEDAVİ
SEÇENEKLERİ
SYMPTOMATIC TREATMENT OPTIONS IN PATIENTS WITH LOCALLY
ADVANCED BREAST CANCER
Nahid GAMBAROV
Araştırma Görevlisi , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
ORCID: 0000-0002-5805-7478
Bartu BADAK
Dr. Öğ. Üy. ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
ORCID: 0000-0003-3465-8719
ÖZET
Günümüzde meme kanseri yaklaşık 8 kadında bir görülme sıklığıyla kadınlarda en sık görülen
kanser olma özelliğini korurken; kanserden ölüm sebepleri arasında da ikinci sıradaki yerini
korumaktadır. Lokal ileri meme kanserleri ve metastatik kanserlerde, cerrahinin efektifliği
halen tartışılmakta olup lokal koruyucu tedaviler agresif tedavinin önüne geçmektedir. Lokal
ileri meme kanserlerinde, ülserasyon, kötü kokulu akıntılar, abrazyon, kanama gibi şikayetlere
yönelik cerrahi tedaviler (salvage, tuvalet mastektomi…) planlanabilmektedir.
Bu çalışmamızda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalına 2018-2019 yılları arasında yatırılan lokal ileri meme kanserli hastalara şikayetlerine
yönelik palyatif tedavi düzenlemerimizi ve sonuçlarını, hastaların dermografik bulguları ile
sunmayı amaçladık. Çalışmamıza dahil olan 8 hastanın 3 tanesi meme kanseri açısından
düşük hacimli dış merkez kliniklerden sevkedilmiş, 2 tanesi hastanemiz onkoloji bölümünden
konsulte edilmiş, 3 tanesi ise direk genel cerrahi polikliniğimize başvurmuştu. Hastaların en
genci 24 yaşında mental retarde, özbakımı zayıf bir hasta iken en yaşlısı 83 yaşında dış
merkezden refere edilen, memesindeki lezyonun basit bir yara olduğunu düşünen, yakın
çevresi ile uzak bağları olan ve yarasına yönelik hekim başvurusu olmayan kendi kendine
lokal tedavileri (yaraya oksijenli su ile pansuman yapmak) (Şekil1) deneyen bir hastaydı.
Hastaların yaş ortalaması 54,2’idi. Tüm hastaların yapılan PET CT taramalarında çeşitli
bölgelerde metastazları mevcut idi. (karaciğer, akciğer ve kemik) Hastaların yatışları
esnasında var olan kötü kokulu akıntıları öncelikle ikili antibiyoterapi ve günlük
pansumanlarla (rifocin-furacinli meshler) kontrol altına alınmaya çalışıldı. 3 hastada yara
bölgesindeki akıntıyı kontrol altına almak amaçlı negatif basınçlı yara bakım cihazları
kullanıldı. 2 hasta ardışık debridmanlara alındı, mümkün olan akıntılı, nekroze lezyonlar
debride edilmeye çalışıldı. 3 hastaya ise sadece günlük 3×1 pansumanlar yatak başında
yapıldı. Vakum uygulanan hastaların değişimleri 3 güne bir yapıldı ve vakum dreninden
yaklaşık gelenleri ortalama 30cc kadardı. Tüm hastaların bu devam eden enfektif tablo
süreçleri nedenli onkolojik tedavileri ve sosyal yaşamları etkilenmekteydi. Yaptığımız
çalışma sonucu en efektif tedavi sonuçlarını negatif basınçlı yara bakım metodu kullanılan
hastalar olduğu görülmekteydi. Gerek yatak başı kontrolü, gerek lokal akıntı hakimiyeti
gerekse de ağrı palyasyonu amaçlı en dramatik iyileşmelerin bu hastalarda olduğu göze
çarpmaktaydı.
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Sonuç olarak lokal ileri meme kanserli hastaların lokal şikayetlere yönelik palyasyonlarının
sağlanmasında negatif basınçlı yara bakım cihazlarının diğer tedavilerden daha efektif
olduğunu düşünmekle beraber semptomsuz yaşam süresi elde edilmesi ve onkolojik tedavilere
hızlı başlangıç avantajını getirme avantajı olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Lokal ileri, Meme kanseri, Mastektomi

ABSTRACT
Breast cancer is the most common cancer in women, with a prevalence of approximately one
in 8 women. It maintains second place among the causes of death from cancer. In locally
advanced breast cancers and metastatic cancers, surgery's effectiveness is still being debated.
Surgical treatments (salvage, toilet mastectomy…) can be planned for complaints such as
ulceration, malodorous discharge, abrasion, bleeding in locally advanced breast cancers. In
this study, we aimed to present our palliative treatment arrangements and results for the
complaints of patients with locally advanced breast cancer who were hospitalized in Eskisehir
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of General Surgery between 20182019, with the patient's demographic findings. Of the eight patients included in our study,
three patients were referred from low-volume external centers for breast cancer, two patients
were consulted from the oncology department of our hospital, and three patients were
admitted directly to our general surgery outpatient clinic. While the youngest of the patients
was a 24-year-old mentally disabled patient with poor self-care; the oldest was an 83-year-old
patient who was referred from an external center, who thought that the lesion in his breast was
a simple wound and tried self-local therapies (dressing the wound with oxygenated water)
(Figure 1). The mean age of the patients was 54.2. All patients had metastases in various
regions on PET CT scans. (liver, lung, and bone) The patient’s malodorous discharge during
their hospitalization was tried to be controlled firstly with double antibiotherapy and daily
dressings (rifocin-furacin meshes). In 3 patients, negative pressure wound care devices were
used to manage the discharge in the wound area. 2 patients underwent sequential
debridements, and possible discharge and necrotic lesions were tried to be debrided. Three
patients received daily 3 × 1 dressing at the bedside. The patients who were applied vacuum
therapy; changes were made every three days, and the average coming from the vacuum drain
was about 30cc. The oncological treatments and social lives of all patients were affected by
these ongoing infective picture processes.
As a result of our study, it was seen that the most effective treatment results were patients
using the negative pressure wound care method. It was striking that these patients had the
most dramatic improvements in terms of bedside control, local discharge dominance, and pain
palliation. In conclusion, although we think that negative pressure wound care devices are
more effective than other treatments in providing palliation of locally advanced breast cancer
patients against local complaints, we believe that there is the advantage of achieving
symptom-free survival and rapid onset of oncological treatments.
Keywords: Local advanced, Breast cancer, Mastectomy

98

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FARKLI EKİM TARİHLERİNİN, TÜRKİYE'NİN
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEKİ BAZI KAVUN GENOTİPLERİNİN
VERİM, BİTKİ BESİN İÇERİĞİ VE KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
CLIMATE CHANGE DIFFERENT SOWING DATES, YIELD SOME MELON
GENOTYPES IN TURKEY'S SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION, PLANT
NUTRIENT CONTENT AND EFFECTS ON QUALITY
Yelderem AKHOUNDNEJAD
Dr. Öğr. Üyesi., Şırnak Üniversitesi
Orcid : 0000-0002-1435-864X,
ÖZET
Küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileri altında; Türkiye’nin farklı bölgelerinin iklim
değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkileneceği öngörülmektedir. Bu
çalışma, Şırnak- İdil iklim koşullarında değişik ekim zamanlarının, denemeye alınan kavun
genotipleri verim ve bitki/ meyve besin element üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2019
yılında yürütülmüştür. Deneme de tohumluk materyali olarak Sagsana, Ceriki ve Destarki
genotiplerini kullanılmıştır. Çalışma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine
göre 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiş, mayıs- Ağustos aylarında yürütülmüştür
yürütülmüştür. Araştırmada, kavun bitki yeşil akamsında besin elementlerin (N,P, K, Ca, Mg,
Fe, Cu, Mn, Zn), BRİX, yeşil aksamda klorofil (SPAD) ve Toplam hasadı incelenmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre, Ekim zamanının verim üzerinde etkisi önemli görülmüş olup en yüksek
toplam verimi Destari kavun genotipinde (3788 kg da-1) 20 Mayıs ekim uygulamasından elde
edilmiştir. potasyum, kalsiyum, Mikro element ( Zn, Cu, Fe, Mn) bakımında ekim zamanları
yönünden önemli farklılıklar görülmemiştir. Sonuç olarak 20 Mayıs ekimde tüm analizlerde
kavun genotiplerinin ekilmesi durumunda olumlu sonuçlar elde edilebileceği kanaatine
varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kavun, ekim zamanı, verim, Mikro ve Makro Element , SPAD
ABSTRACT
Under the effects of global warming and climate change; from climate change in different
ways for different regions of Turkey and is expected to be affected in different sizes. This
study was carried out in 2019 in order to determine the effects of different sowing times in
Şırnak-İdil climate conditions on the yield and plant / fruit nutrient element of the melon
genotypes taken into the experiment. Sagsana, Ceriki and Destarki genotypes were used as
seed material in the experiment. The study was carried out in May-August and divided plots
in random blocks were arranged in 3 repetitions according to the trial pattern. In the research,
nutrient elements (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn), BRIX, chlorophyll (SPAD) and total
harvest in green parts of melon plant were investigated. According to the results, the effect of
sowing time on yield was found to be significant and the highest total yield was obtained from
20 May sowing in Destari melon genotype (3788 kg da-1). No significant differences were
observed in terms of planting times in terms of potassium, calcium, micro elements (Zn, Cu,
Fe, Mn). As a result, it has been concluded that positive results can be obtained if melon
genotypes are planted in all analyzes on 20 May October.
Keywords: Melon, planting time, yield, Micro and Macro Element, SPAD
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KUR’AN’A GÖRE İNSAN’IN BÜYÜKLENME PSİKOLOJİSİ
Ayşe BÜYÜKMUCURLU
Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-7129-7866
ÖZET
İnsanlar yaratılış fıtratı gereği iyi ve kötüye yönelme ve onu yapabilme yetisini
sahiptirler. Kur’an insanın bu yönüne dikkat çeker ve yapılan tercin sonucunun nasıl
olacağına da haber verir. 1Kişinin kendisini sahip olmadığı bir mevkide görerek
kendisinde olan bir takım şeyleri sırf kendi çaba ve başarısından elde ettiğini
düşünmesi, mutlak manada yaratıcıyı unutması, ululuk taslayıp kibir ve tekebbür
davranışları sergilemesi Allah’ın istemediği, sevmediği ve yasakladığı davranış şekli
olarak karşımıza çıkmaktadır. 2
Kur’an’ı Kerimde kibir, birey ve toplumun çöküşüne sebep olan önemli ahlaki
problemlerden olduğu için şiddetle yasaklanmaktadır. Bu çalışmada Kur’an’ın
büyüklenmenin öncüleri ve tipik örnekleri olarak sunduğu İblis, Firavun karakterleri
üzerinde durulmuştur. Ayrıca Cahiliye Araplarının soy ve nesep üstünlüğü ile
büyüklenme, mensup oldukları kabile ile iftihar etme, diğer kabileleri küçük düşürme
gibi bir takım olumsuz tutum ve davranışları incelenmiştir. Müstekbirlerin
özelliklerini, onların ilahi vahye ve elçiye karşı tutumlarını ele alınmıştır. Büyüklük
taslamanın psikolojik bir hal olduğu, Modern Psikolojide kibrin kişilik bozukluğu
olarak adlandırılan megolamani ve narsisizm ile ne derece örtüştüğü araştırmış,
megolaman, narsist kişiliklerin davranış ve psikolojilerine yansıyan, ırkçı, ön yargılı,
egoist, kibirli tutumları incelenmiştir.
Zenginlik, güç, makam, mevki, ihtişam sahibi kimselerin diğer insanları küçük
ve zayıf gördüklerini, mutlak anlamda büyüklüğün Cenab-ı Allah’a ait olduğunu
kabullenemeyişleri üzerinde durulmuştur. Yüce Allah’a kul olmayı kibirlenmelerine
yediremeyen aristokrat kesimin tipik örneklerinden Firavun, Hâmân, Kârun’un
sergilemiş oldukları tavırları incelenmiştir. Bütün bu olumsuz davranışları sergileyen
kibirli, şımarık, büyüklük kuruntusu içerisinde olan, mal ve mevkiye aşırı bağlı
hastalıklı kişiliklerin âkıbetlerinin hem dünyevi hem uhrevi azap ile sonuçlandığını
ilgili âyetlerin verdiği bilgiler ışığında psikolojinin verilerinden de yararlanılarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kibir, İblis, Firavun, Kârun, megolamani, Irksal Ön Yargı.
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Şems 91/7-10
Nisa 4/36; Nahl 16/23; Lokman 31/18
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AŞIRI ÖKSÜRÜĞE BAĞLI GELİŞEN KOSTA KIRIĞI VAKALARI
COSTA FRACTURE CASES DUE TO EXCESSIVE COUGH

Gökhan ÇORAPLI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Yüksekova Devlet Hastanesi
ORCID:0000-0002-3992-840X
ÖZET
Öksürük günlük pratikte sık görülen bir semptom olup, çoğu zaman solunum yolu enfeksiyonu
bağlı olarak karşımıza karşımıza çıkmaktadır. Bazen öksürük göğüs kafesinde nadir görülen
komplikasyonların primer sebebi de olabilir. Kosta kırıkları; travmatik, patolojik, stres kırıkları
olarak 3 ' e ayrılır. En sık nedeni ise travmatik kırıklardır. Patolojik kırıklar, malignite ve
osteoporoza sekonder gelişir. Stres kırıkları, kemiğin esneme kapasitesini aşacak düzeyde
ağırlıkların taşınması ile gelişir. Öksürüğe bağlı gelişen kosta kırıkları, stres kırıklarının nadir
ve özel tipidir. Öksürük ilişkili kırıklar, genelde 5-10. kostalar arasında olur ve sebebi,
kostaların ortasından, aksiller hatta doğru uzanan, serratus anterior ve ekstarnal oblik kasların
zıt yönde kuvvet uygulamasıdır. Vaka sunumumuzda aşırı öksürüğe bağlı kosta kırığı olan 3
tane vakayı inceleyeceğiz.
Hastalarımızın üçünün de göğüs hastalıkları polikliniğine başvuru şikâyeti ortak olup öksürük
ve balgam çıkarmalarıydı. Bu şikâyetlerinin en az beş gündür olduğunu ifade ettiler. Hastaların
ek şikayeti yoktu. Hastalarımız komorbiditesi olmayan genç insanlardı. Birinin yaşı 19, diğer
ikisinin de 20 idi. Üç hasta da erkekti. Yapılan fizik muayenede palpasyonla göğüs kafesinin
belirli bölgelerinde hassasiyet olduğu görüldü. Ayrıca oskültasyonda solunum seslerinin kaba
olduğu anlaşıldı. Onun dışında ek ses yoktu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde bir hastanın
enfektif parametrelerinin normal aralığın üstünde; diğer hastaların ise normal aralıkta olduğu
görüldü. Diğer laboratuvar sonuçları normal aralıkta idi. Hastaların posterior anterior akciğer
grafisi çekildi. Üç hastada da kosta kırığı tespit edildi. Diğer komplikasyonların ekartasyonu
amacıyla toraks bilgisayar tomografisi çekildi (Resim 1,2). Bir hasta da kosta kırığı ile birlikte
pnömonik konsolide alan tespit edildi. Diğer iki hasta da sadece kosta kırığı tespit edildi.Bizim
hastalarımızın da 5-10 aralığındaki kostalarında kırık saptandı. Hastalarda pnömotoraks,
hemotoraks, cilt altı amfizemi gözlenmedi. Üç hastanın tomografilerinin görüntüleri verilmiştir.
Sonuç olarak,aşırı öksürüğe bağlı kosta kırığı nadir görülen bir komplikasyondur. Öksürük
sonrası gelişen göğüs ağrısı şikayetinde ayırıcı tanıda mutlaka kosta kırığı akla gelmelidir.
Tanıda genelikle akciğer grafisi yeterli olmakla beraber komplikasyonların kesin
tanısında bilgisayarlı tomografi de çekilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kosta, Kırık, Öksürük
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RATLARDA HYALURONİK ASİT’İN TENDON İYİLEŞMESİ ETKİSİNİN
BİYOMEKANİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa KÖM
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 23119 Elazığ – TÜRKİYE
ORCID: 0000-0001-5026-9559
Eren POLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 23119 Elazığ – TÜRKİYE
Oktay YİĞİT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 23119 Elazığ – TÜRKİYE
BÜYÜK FATİH
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 23119 Elazığ – TÜRKİYE
ÖZET
Tendon yaralanmaları beşeri ve veteriner hekimlikte sıklıkla karşılaşılan ortopedik
problemlerdir. Yapılan bu çalışmada tendon iyileşmesi sırasında tekrarlayan hyaluronik asit
(HA) uygulanmasının tendon iyileşmesi üzerindeki etkinliğinin biyomekaniksel
değerlendirmelerle ortaya konulması amaçlandı.
Çalışmada yaşı 6 aylık olan 30 adet Spraq Dawley ırkı rat kullanıldı. Aşil tendonlarında
primer tendon onarımı gerçekleştirilen ratlar rastgele üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki ratlar
kontrol grubu olarak değerlendirildi ve operasyon sonrası herhangi bir tedavi uygulanmadı.
İkinci gruptaki ratlarda operasyon sonrası 0.075 ml/kg hyaluronik asit tendonun çevresine tek
doz halinde uygulandı. Üçüncü gruptaki ratlara ise, operasyon sonrası 3., 7. ve 14. günlerde
aynı dozda hyaluronik asit tendon çevresine tekrarlayan uygulamalar yapıldı. Bütün ratlar
sakrifiye edildikten sonra aşil tendonları biyomekaniksel olarak değerlendirildi. Biyomekanik
değerlendirmeler sonucunda HA uygulaması yapılan tedavi gruplarında tedavi uygulanmayan
kontrol grubuna göre kopma öncesi ölçülen dirençlerin daha yüksek olduğu tespit edildi.
Kontrol grubundaki ratların tendonlarının kopma öncesi ortalama direncinin 29N olduğu; tek
doz hyaluronik asit uygulanan gruptaki ratların ise tendonlarının kopma öncesi ortalama
direncinin 32.2 N olduğu tespit edildi. Tekrarlayan dozlarda hyaluronik asit uygulanan ratların
tendonlarının kopma öncesi ortalama dirençlerinin ise 33 N olduğu tespit edildi. Yapılan
istatistiksel değerlendirmede tedavi gruplarının kontrol grubuna göre biyomekanik
değerlendirme yönünde istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu tespit edildi (p<
0,05).
Sonuç olarak, yapılan tendon onarımlarının hyaluronik asit uygulamaları yapılarak
desteklenmesi ile tendonların direncinin arttığı tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: hyaluronik asit. tendo iyileşmesi, biyomekanik
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MAVLONO HAROBOTİY KÜLLİYAT
Recep YÜRÜMEZ
Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
ÖZET
Özbekistanlı yazarlara göre Külliyât adlı eserin yazarı olan Muhammed bin Abdullah Harâbâtî
Özbekistanlıdır ve mezarı da 1660-1740 yılları arasında yaşadığı Taşkent yakınlarındadır.
Uygurlara göre ise 1638’de Doğu Türkistan’ın Aksu şehri yakınlarındaki Çogtal’da dünyaya
gelmiştir ancak ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hörmetcan Fikret 92 yaşındayken
1730’da öldüğünü düşünmektedir. Harâbâti kendisini Mevlânâ Rumî’nin manevi evladı
olarak görmekte olduğu için üstadının mesnevisini okuduktan sonra kendisi de iki mesnevi
yazmıştır. Bu mesnevileri dışında Fark-nâme adlı eseri de bulunmaktadır. Bu iki mesnevi
müstakil şekilde el yazması olarak bulunmakla birlikte Harâbâtî’nin iki mesnevisi ve Farknâme’nin de bir arada bulunduğu Külliyât adlı bir eseri bulunmaktadır. Bu yazma Özbekistan
Fundamentalnaya Biblioteka 677 numara ile kayıtlıdır. Külliyât’ın giriş kısmında 199 varaklık
ilk mesnevi, sonra 60 varaklık ikinci mesnevi ve son kısımda ise 63 varaklık Fakr-nâme yer
almaktadır.
Eser 2009 yılında Mavlona Harobotiy Külliyot adıyla Abduvasik Vahobov Haci Ata
himayesinde Mahmud Hasaniy ve Mavcuda Razzokova tarafından yayıma hazırlanmış ve
Taşkent İslam Üniversitesi tarafından basılmıştır. 2009 yılındaki bu baskının giriş kısmında
Harâbâtî’nin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi verilmekte ve şeceresi sunulmaktadır. Bu
girişten sonra 48. sayfadan itibaren birinci mesnevi başlamakta ve 392. sayfaya kadar
sürmektedir. 394. sayfadan 563. sayfaya kadar ikinci mesnevi 565’ten 622. sayfaya kadar
Fakr-nâme ve son kısımda metinlerde geçen ayet ve hadislerin kısa açıklamaları, sözlük ve
içindekiler ile eser neticelenmektedir.
Bu bağlamda çalışmamızın amacı eseri tanıtarak asıl nüshası Çağataycanın son dönemine ait
olan bu eserin gerek dil incelemeleri gerekse de Mevlana’nın mesnevisiyle karşılaştırılması
noktasında yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktır. Ayrıca çalışmanın Anadolu ile Türkistan
arasındaki gönül coğrafyamızdaki birlikteliklerimizi ortaya çıkarıp bu birlikteliği
güçlendireceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Harâbâti, Mesnevi, Çağatayca, Özbekçe.
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MİKROALGLERİN BİYOREMEDİASYONDA KULLANIMI
USE OF MICROALGAE IN BIOREMEDIATION
Latife Ceyda İRKİN
Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-6603-8413
ÖZET
Günümüzde yaşanan önemli sorunların başında kuşkusuz çevre kirliliği ve artan enerji ihtiyacı
gelmektedir. Çevre dostu üretim, sürdürülebilir çevre ve ekonomi ülkelerin gündeminin ilk
sıralarında yer almaktadır. Çevresel kirliliğinin her geçen gün artması, bilinçsiz enerji tüketimi
ve küresel ısınma problemleri, insanları çevresel konulara kaynak olmak adına alternatif
çözümler aramaya yöneltmektedir. Mikroalglerin farklı kullanım alanları mevcuttur. Besin
olarak tüketilmeleri Uzak Doğu’da başlamıştır. 1850’li yıllarda ilk olarak laboratuvar ortamında
yetiştiriciliği yapılmıştır. İnsan vücudunda üretilemeyen Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ve
insan sağlığı için önemli birçok vitamini içerirler. Bunun yanı sıra protein, karbonhidrat, yağ
asitleri, mineral, pigmentler ve daha pek çok önemli metabolitleri hücrelerinde biriktirirler.
Son yıllardaki araştırmalar, mikroalglerin toprağa bağımlı olmayan ve tarımsal üretim
potansiyeline sahip, doğal bir kaynak olarak değerlendirilmesi yönündedir. Mikroalgler, su
arıtımı, ağır metal giderimi, ekotoksikolojik testlerde izleme materyali olarak birçok alanda
değerlendirilmektedir. Su arıtmada kullanılan diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, mikroalglerin
kullanılmasının avantajı daha fazladır. Bu avantajlar arasında etkin maliyet, düşük enerji
gereksinimi, çamur oluşumunda azalma, ağır metallerin uzaklaştırılmasındaki başarı, biyokütle
içinde %50'den fazla yağ ihtiva etmesi, elde edilen biyokütlenin yeniden değerlendirilip
biyodizel üretiminde kullanılabilmesi ve arıtma verimliliğinin yüksek olması sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Mikroalg, Biyokütle, Su arıtma, Ağır metal.
Abstract
Today, environmental pollution and increasing energy need are undoubtedly one of the most
important problems. Environmental friendly production, sustainable environment and economy
are at the top of the problem of the countries. Increasing environmental pollution, unconscious
energy consumption and global warming problems direct people to seek alternative solutions to
be a source for these issues. Microalgae have different uses. Their consumption as food has
started in the Far East countries. In the 1850s, it was first cultivated in laboratory. They contain
Omega-3 and Omega-6 fatty acids that cannot be produced in the human body and many vitamins
important for human health. In addition, they accumulate proteins, carbohydrates, fatty acids,
minerals, pigments and many other important metabolites in their cells. Research in recent years
is that microalgae should be evaluated as a natural resource that is not dependent on soil and has
agricultural production potential. Microalgae are used in many areas as monitoring material in
water treatment, heavy metal removal, ecotoxicological tests. Compared to other systems used
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in water treatment, the advantage of using microalgae is more. These advantages include
effective cost, low energy requirement, reduction in sludge formation, success in removing heavy
metals, containing more than 50% oil in biomass, recycling the biomass obtained and being used
in biodiesel production, and high purification efficiency.
Keywords: Microalgae, biomass, water treatment, heavy metal.
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BEŞ YILLIK HİPOSPADİAS DENEYİMİ; TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA
FİVE-YEAR HYPOSPADİAS EXPERİENCE; SİNGLE CENTER STUDY

Mustafa Alper AKAY
Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Orcid: 0000-0003-3315-6098
ÖZET
Amaç: Hipospadias tanısıyla opere ettiğimiz hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2014- Aralık 2019 arasında opere edilen hipospadias tanılı hastalar,
hipospadias seviyesi, operasyonlar, yaş, ek anomaliler ve komplikasyonlar açısından
değerlendirildi.
Bulgular: Kliniğimizde, beş yılda hipospadias tanılı 280 hasta opere edildi. Yaş ortalaması 2,5
yıl (9 ay–10 yıl 3 ay) idi. On iki hasta penoskrotal hipospadias, 120 hasta midpenil
hipospadias, 78 hasta koronal hipospadias, 70 hasta glandüler hipospadiastı. On sekiz hastada
ARM eşlik eden anomali idi.. Toplamda en sık ek anomali 56 hasta ile inmemiş testisti.
Penoskrotal hipospadias tanılı hastaların 5 sine Ducket, 7’sine Braca tekniği uygulandı.
Koronal hipospadiası olan hastalardan 24 üne Mathieu, 54 üne TIPU tekniği uygulandı.
Midpenil defekti olan tüm hastalarda TIPU tekniği kullanıldı. Glandüler hipospadiaslılara ise
Mathieu tekniği ile onarım yapıldı. Hastalar ortalama 4 gün hastanede yatırıldı (48 saat – 10
gün). Altı veya 8 fr feeding kateter stent olarak bırakıldı. Kateterler meada 7 ±2 gün tutuldu.
Kateter çekildikten sonra 1.hafta, 1.ay ve 3. ve 6. aylarda rutin kontroller yapıldı. Ondört
hastada (% 5) hastada fistül gelişti. Fistül gelişen hastalarda ortalama yaş 5 yıl ±4 ay idi.
Fistüllerin 4 ü Ducket 1 i Braca 9 u TIPU operasyonu sonrası idi. Bu hastaların 10’u
dilatasyon programına alınan hastalardı. 6 ay sonra onarım yapıldı. TIPU sonrası 10 hastada
(% 3,5) darlık gelişti. Darlık gelişen hastalarda ortalama yaş 2 yıl ±2 ay idi. Anestezi altında
dilatasyon ve meatoplasti uygulandı.
Sonuç: Komplikasyon oranları literatüre uygun hatta altında görüldü. Fistül mea darlığı
gelişen hastalarda daha yüksek oranda idi. Dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise ileri yaşlarda
yapılan cerrahilerde fistül oranının, küçük yaşta yapılan operasyonlarda ise darlık oranının
artması oldu.
Anahtar kelimeler: Hipospadias, cerrahi teknik, ek anomali, komplikasyon.

ABSTRACT
Aim: To evaluate our patients with hypospadias.
Material and Method: Patients with hypospadias between January 2014 and December 2019
were evaluated in terms of hypospadias level, operations, age, additional anomalies and
complications.
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Results: 280 patients were operated in five years. The average age was 2.5 years. Twelve
patients were penoscrotal, 120 were midpenil, 78 were coronal, 70 were glandular. ARM was
present in 13 patients. In total, 56 patients with additional anomalies were undescended
testists. Ducket was used in 5 patients, Braca technique was used in 7 patients. Twenty-four of
the patients with subcoronal hypospadias were applied Mathieu and 54 of them were TIPU
technique. TIPU technique was used in all midpenyl defect. Glandular hypospadias were
repaired with Mathieu technique. Patients were hospitalized on average for 4 days (48 hours10 days). Six or 8 fr feeding catheters were left as stents. Catheters were kept for 7±2 days.
Checks were performed in the 1st week, 1st month and 3rd and 6th months after the catheter
was removed. Fistula developed in 14 patients (5%). The average age in patients with fistula
was 5years±4 months. Four of the fistulas were Ducket, 1 of them were Braca and 9 of them
were after TIPU operation. Ten of these patients were included in the dilation program.
Repairs were made 6 months later. After TIPU, stenosis developed in 10 patients (3.5%). The
mean age in patients with stenosis was 2 years±2 months. Dilatation and meatoplasty were
performed under anesthesia.
Conclusion: Complication rates were seen even below the literature. Fistula stenosis was
higher in patients who developed stenosis. Another point that caught our attention was the
increase in the rate of fistula in surgeries performed in older ages and the increase in the rate
of stenosis in operations performed at a young age.
Keywords: Hypospadias, technique, additional anomaly, complication.
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NORMOZOOSPERMİK ERKEKLERDE SİGARA KULLANIMININ SEMEN VE
DNA FRAGMANTOSYONU İLE İLİŞKİSİ
THE RELATİONSHİP OF SMOKİNG WİTH SPERM PARAMETERS AND DNA
FRAGMENTATİON İN NORMOZOOSPERMİC MALES
Nazlı ÇİL
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Mutlu YAKA
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İbrahim Veysel FENKÇİ
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Gülçin Abban METE
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ÖZET
Bizim bu çalışmadaki amacımız infertilite nedeniyle başvuran normazoospermik hastalarda
sigara kulanımının sigaranın sperm parametreleriyle ilişkisini ve DNA fragmantasyon
oranlarını tunel yöntemiyle değerlendirmektir.
2018-2019 yılları arasında Pamukkale üniversitesi androloji laboratuarına başvuran ve
normozoospermik olarak değerlendirilen 46 hasta çalışma grubuna alınmıştır. Gerekli etik onay
ve onam hastalardan alındıktan sonra kan folikül stimüle edici hormon (FSH), luteinleştirici
hormon (LH), testosteron, antimüllerian hormon (AMH) ve semen AMH düzeyi ELISA
yöntemiyle saptanmıştır. Her hastanın semen örneği WHO 2010 kriterlerine göre
ejakulasyondan sonra 1 saat içinde incelenmiştir. Semen örneklerinden yayma yapılarak
terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) yöntemiyle
boyanmıştır, apopitotik indeks hesaplanmıştır.
Veriler SPSS 25. 0 paket programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart
sapma, ortanca (en küçük - en büyük değerler) ve kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak
verilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir.
Parametrik test varsayımları sağlandığında bağımsız grup farklılıkların karşılaştırılmasında
Bağımsız gruplarda t testi; parametrik test varsayımları sağlanmadığında ise bağımsız grup
farklılıkların karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Normazoospermik hastalarda sigara içimiyle sperm parametreleri değerlendirildiğinde anlamlı
bir farklılık çıkmamasına rağmen ejakulat volumü sigara içmeyen hastalarda daha yüksek
bulundu. Sigara içenlerde semen volumü 3,41 (±1,36) iken içmeyenlerde 4,26 (±1,66) idi.
Sigara kullanımıyla sperm kullanımıyla sperm konsantrasyonu total sperm sayısı,total motilite,
total motil sperm sayısı, total progresif motil sperm sayısı parametreleri açısından anlamlı fark
bulunamadı.
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Kruger morfolojileri değerlendirildiğinde sigara içmeyenlerde içenlere göre anlamlı olarak
normal morfolojideki sperm sayısı fazlaydı. Kruger baş anomalisi anlamlı olarak sagara
içenlerde fazlaydı. Ancak kruger kuyruk anomalisi anlamlı olarak sagara içmeyenlerde daha
fazlaydı. Sigara içimiyle kan hormon düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Fakat
semen AMH düzeyleri sigara içenlerde sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre anlamlı şekilde
yüksektiR. Sigara içen ve içmeyen hastalar karşılaştırıldığında apopitotik indeksleri arasında
anlamlı bir fark görülmemiştir. Fakat sigara içen hastalarda apopitotik indeks daha yüksekti.
Bizim çalışmamıza göre sigara içimi normozoospermik hastalarda normal özellikteki kruger
morfolojisini olumsuz etkilemektedir. İstatisliksel olarak anlamlı çıkmasa da sigara içenlerde
TUNEL pozitifliğinin yüksek olması sigaranın sperm DNA fragmantasyonun arttırdığını
düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kruger, Sigara, Sperm, TUNEL,
Abstract
In this studies of ours, our aim is to evaluate the relationship of smoking on the sperm
parametersand DNA fragmentation rate of normoazoospermic patients who apply to the
hospital due to infertility by using the Tunel assay.
In the years between 2018 -2019, 46 patients who applied to Pamukkale University andology
laboratory and evaluated as normoazoospermic were taken in to the study group. After
necessary ethics consent and approval was taken from the patients the blood follicular
stimulatish hormone (FSH), leutinizing hormone (LH), testosterone, antimüllerian hormone
(AMH) and semen AMH levels were determined by ELISA method. Every patients’ semen
sample were examined with in 1 hour after ejaculation in accordance with the WHO 2010
criteria. By making smears from the semen samples, the smears were stained with the terminal
deoxynucleotidyl transferaced UTP nickendlebelling method and the appoptotic index were
calculated.
The data were analized with the pack age programme of SPSS 25.0.
In normoazoospermic patients, patients who smoke, when the sperm parameters were analysed
despite a significant diffrences were not obtained ,the ejaculate volüme has found to be higher
in nonsmokers .While the semen volüme of smokers were 3,41 (±1,36), the semen volüme of
nonsmokers were 4,26 (±1,36) with the use of cigarette.
When the Kruger morphology is being evaluated, non smokers were found to have more
siginificant normal sperm morphology compared to that of the smokers.Kruger head anormalies
were significantly found in smokers.However, Kruger tail anormaly was found to be
significantly higher in non smokers. The relationship of smoking with the blood hormone levels
was not found to be significant but the level of AMH in the semen of smokers when compared
to that of the non smokers was found to be significantly high. When smokers and non smokers
were compared,the differences in their apoptotic index was not found to be significant, however
patients who are smokers had a higher apoptotic index.
According to our studies smoking in normoazoospermic patients ,the normal characteristics of
the Kruger morphology is affected negatively. Eventhough it has not been seen to be
statistically significant in smokers the positivitity of Tunnel being high it is thought that sperm
DNA fragmentation increases.
Keywords: Kruger, Smoke, Sperm, TUNEL
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QURANDAKI FONETİK HADİSƏYƏ A.F.ARNIN SÖYLƏDİYİ FİKRƏ BİR BAXIŞ
Vüqar QARADAĞLI
Dos. Dr., Bakı Dövlət Universiteti
ÖZƏT
Qurani-Kərimdə V və VI babların düzəltmə feilləri indiki-gələcək zamanda II və III şəxsin
təki, II şəxsin cəmi, II şəxsin təsniyəsi, həmçinin III şəxsin qadın cinsində olan, yəni [tətə] ([tətä])
ilə başlayan formalarında ikinci [tə] ([tä]) haplologiya nəticəsində heca düşümü baş verir: ﺼﺪ ٰﱠى
َ َ ﺗَﺘ
ْ
[tətäṣấddə̄], [ ﺗَﺘَﺰَ ﱠﻛ ٰﻰtətəzə́kkə̄], ﺼﺪﱠﻗُﻮا
َ َ [ ﺗ َﺘtətəşä́qq̣ âq
َ َ [ ﺗ َﺘtətäṣấddäqū],
̣ ﺸﻘﱠ ُﻖ
̣ u]
̣ feilləri Həfs rəvayətində
ْ
ﱠ
ُ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
ََﺰ
ﺼﺪ ٰﱠى
ﺗ
[täṣấddə
],
ﻰ
ﻛ
ﺗ
[təzə
k
kə
],
ا
ﻮ
ﻗ
ﺪ
ﺼ
ﺗ
[täṣấddäq
ū],
ﻖ
ﻘ
ﺸ
ﺗ
[təşä
q
q
âq
u],
[ ﺗَﺘَﺬَ ﱠﻛ ُﺮtətəẕəkkäṛū́nə] feili
َ
َون
̄ ٰ
́ ̣ ̣ ̣
َ
َ
́ ̄
̣
َ
َ َ ﺗ َﺘ
ﱠ
َ[ ﺗَﺬَﻛ ُﺮونtəẕəkkäṛū́nə] şəklində də işlənir; VI bab feillərdən [ ﺗ َﺘَﻈ ٰـ َﮭ َﺮاtətäẓâ̄́häṛā], َﻈ ٰـ َﮭ ُﺮون
َ َ [ ﺗtäẓâ̄́häṛā], َﻈ ٰـ َﮭ ُﺮون
َ َﺗ
[tətäẓâ̄häṛū́nə], َﺴﺂ َءﻟُﻮن
َ َ [ ﺗ َﺘtətəsə̄ə̄’əlū́nə], [ ﺗ َﺘ َٰﺰَ َو ُرtətəzǟ́ṿaṛu] feilləri ﻈ ٰـ َﮭ َﺮا
ٰ
ُ
̄
[täẓâhäṛū́nə], َﺴﺂ َءﻟﻮن
َ َ [ ﺗtəsə̄ə̄’əlū́nə], [ ﺗ َﺰَ َو ُرtəzǟ́ṿaṛu] şəklində işlənir. Müxtəlif rəvayətlərdə
sözügedən hadisələri kifayət qədər ətraflı təhlil etmiş avstriyalı ərəbşünas Ambros fon Arn (1942–
2007) Həfs rəvayətində haplologiyanın, Vərş rəvayətində isə uyuşmanın baş verdiyini göstərir.
Lakin əgər tədqiqatçının Həfs rəvayətindəki fonetik hadisənin haplologiya səbəbindən baş verdiyi
ilə tam razılaşmaq mümkündürsə, bunu onun Vərş rəvayətindəki fonetik hadisədə təkcə
uyuşmanın baş verməsi izahı ilə razılaşmaq olmaz.
Həfs rəvayətində feillərdə həqiqətən haplologiya baş verir və bir-birinin ardınca gələn iki
[tə]-dən biri (ikincisi) düşür: َﺴﺂ َءﻟُﻮن
َ َ [ ﺗ َﺘtətəsə̄ə̄’əlū́nə] → َﺴﺂ َءﻟُﻮن
َ َ [ ﺗtəsə̄ə̄’əlū́nə], [ ﺗَﺘ َﺰَ ﱠﻛ ٰﻰtətəzə́kkə̄] →
َ
َ
[ ﺗَﺰَ ﱠﻛ ٰﻰtəzə́kkə̄], [ ﺗ َﺘ َٰﺰَ َو ُرtətəzǟ́ṿaṛu] → [ ﺗ َ ٰﺰَ َو ُرtəzǟ́ṿaṛu], ﺼﺪ ٰﱠى
ﺘ
ﺗ
[tətäṣấddə
̄ ] → ﺼﺪ ٰﱠى
َ َ ﺗَﺘ
َ
َ َ [ ﺗtäṣấddə̄], ْﺼﺪﱠﻗُﻮا
ْ
ُ
َ
ﱠ
ﱠ
[tətäṣấddäqū]
َ َ[ ﺗtäṣấddäqū];
̣ → ﺼﺪﱠﻗﻮا
̣ َ[ ﺗَﺘَﺬَﻛ ُﺮونtətəẕəkkäṛū́nə] → َ[ ﺗَﺬَﻛ ُﺮونtəẕəkkäṛū́nə], [ ﺗ َﺘَﻈ ٰـ َﮭ َﺮاtəَ َ[ ﺗtäẓâ̄́häṛā], َﻈ ٰـ َﮭ ُﺮون
َ َ [ ﺗ َﺘtətäẓâ̄häṛū́nə] → َﻈ ٰـ َﮭ ُﺮون
َ َ [ ﺗtäẓâ̄häṛū́nə]; ﺸﻘﱠ ُﻖ
täẓâ̄́häṛā] → ﻈ ٰـ َﮭ َﺮا
َ َ [ ﺗَﺘtətəşä́qq̣ âq
̣ u]
̣
ﱠ
→ ﺸﻘ ُﻖ
َ َ[ ﺗtəşä́qq̣ âq
̣ u].
̣
Vərş rəvayətində isə “əngəl” fərqli fonetik hadisə, yaxud hadisələr sayəsində aradan
qaldırılır. Burada bir samitin aralı təsiri ilə özündən əvvəl gələn açıq hecanın samiti ilə əmələ
gəlmə yerinə görə uyuşması baş verir və aralarındakı sait düşür. Bütün hallarda bir dilönü samit
([t]) digər dilönü samitlərin (dilönü-dilucu: [s], [z], [ṣ]; dilönü-dişarası: [ẕ], [ẓ]; dilönü-yuvaq [ş]
samitlərinin) təsiri nəticəsində uyuşur, aralarındakı sait isə düşür: َﺴﺂ َءﻟُﻮن
َ َ [ ﺗ َﺘtətəsə̄ə̄ə̄’əlū́nə] →
ُ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ََﺰ
َز
ﺴ
ﺗ
[təsəsə
ə
ə
’əlū
nə]
→
ﻟ
ء
ﱠﺂ
ﺴ
ﺗ
[təssə
ə
ə
’əlū
nə],
ﻰ
ﻛ
ﺘ
ﺗ
[tətəzə
k
kǣ]
→
ﻰ
ﻛ
َﺴﺂ َءﻟُﻮن
َﻮن
̄ ̄ ̄
̄ ̄ ̄
́
́
َ َ
ٰ ٜ
ٰ ٜ َ[ ﺗ َﺰtəzəzə́kkǣ] →  ّﻛ ٰﻰٜ ﺗ ﱠَﺰ
َ
́
ٰ
ٰ
ٰ
[təzzə́kkǣ], [ ﺗ َﺘ َﺰَ َو ُرtətəzǟ́ṿaṛu] → [ ﺗ َﺰَ زَ َو ُرtəzəzǟ́ṿaṛu] → [ ﺗ َ ﱠﺰ َو ُرtəzzǟ́ṿaṛu], ﺪّ ٰىٜ ﺼ
َ َ [ ﺗ َﺘtətäṣấddǣ] →
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ﱠ
ﱠ
ﺪّ ٰىٜ ﺼ
ﺼ
ﺗ
[täṣâṣấddǣ]
→
ى
ﺪ
ﺼ
ﺗ
[täṣṣấddǣ],
ا
ﻮ
ﻗ
ﺪ
ﺼ
ﺘ
ﺗ
[tətäṣấddäq
ū]
→
ا
ﻮ
ﻗ
ﺪ
ﺼ
ﺼ
ﺗ
[täṣäṣấddäq
ū]
ﱠ
ﺗَ ﱠ
ٜ
ٰ
َ َ
َ
َ َ
̣
̣ → ْﺼﺪﱠﻗُﻮا
ﱠ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
[täṣṣấddäqū];
̣ َ[ ﺗَﺘَﺬﻛ ُﺮونtətəẕəkkäṛū́nə] → َ[ ﺗَﺬذﻛ ُﺮونtəẕəẕəkkäṛū́nə] → َ[ ﺗَﺬﻛ ُﺮونtəẕẕəkkäṛū́nə], ﺗ َﺘَﻈ ٰـ َﮭ َﺮا
[ ﺗ َ ﱠtäẓẓâ̄́häṛā], َﻈ ٰـ َﮭ ُﺮون
َ ﻈ
َ َ[ ﺗtäẓäẓâ̄́häṛā] → ﻈ ٰـ َﮭ َﺮا
َ َ [ ﺗ َﺘtətäẓâ̄häṛū́nə] → َﻈ ٰـ َﮭ ُﺮون
َ ﻈ
َ َﺗ
[tətäẓâ̄́häṛā] → ﻈ ٰـ َﮭ َﺮا
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
̄
̄
ﺗَ ﱠ
ُ
ُ
ُ
[täẓâẓâhäṛū́nə] → َ[ ﺗ َﻈ ٰـ َﮭ ُﺮونtäẓẓâhäṛū́nə]; ﺸﻘﻖ
َ َ [ ﺗَﺘtətəşä́qq̣ âq
َ ﺸ
َ َ [ ﺗtəşəşä́qq̣ âq
̣ u]
̣ → ﺸﻘﻖ
̣ u]
̣ → ﺸﻘ ﻖ
[təşşä́qq̣ âq
̣ u].
̣
Anahtar kəlimələr: haplologoya, uyuşma, səs düşümü.
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EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİNİN KAYNAK TEKNOLOJİLERİ
DERSİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
USABILITY OF ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES IN WELDING
TECHNOLOGIES COURSE
Murathan KALENDER*
Marmara Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-2526-4630 (SORUMLU YAZAR)
Halil ULUPINAR
Marmara Üniversitesi ORCID: 0000-0002-1517-026X
Ali Alparslan ÇELİK
Arş.Gör., Marmara Üniversitesi ORCID: 0000-0002-8603-5938
Yahya BOZKURT
Prof.Dr., Marmara Üniversitesi ORCID: 0000-0003-1816-5922
Serdar SALMAN
Prof.Dr., Milli Savunma Üniversitesi ORCID: 0000-0002-9184-3876
ÖZET
Günümüzde eklemeli imalat teknolojisi endüstriyel alanda sıkça tercih edilmekte ve gün
geçtikçe farklı kullanım alanlarında yer almaktadır. Bu teknoloji, mekanik ve teknik eğitim
veren okullarda interaktif bir çalışma ortamı sağlayarak derslerde yaratıcılığın arttırılmasında
ve görsel zekaya dayalı eğitim metodunun desteklemesinde önemli bir fayda sağlamaktadır.
Eklemeli imalat teknolojileri, yeni bir uygulama olması dolayısıyla eğitim alanında kendine pek
fazla yer edinememiştir. Bunun nedeni okullardaki teknik ve yönetsel destek, donanım ve
yazılım erişimi gibi bazı altyapı etkenlerinin müsait olmaması durumudur. Bu cihazlara ait
yazılım, donanım ve ham madde gibi giderlerin yüksek olması, böyle bir teknolojinin eğitim
ortamlarında tercih edilememesinin başka bir sebebidir. Ayrıca bu teknolojinin eğitim ve
öğretime entegrasyonu ile alakalı dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalardan
en önemlisi eklemeli imalat teknolojisi hakkında uzman bir ekip tarafından teknik desteğin
sağlanmasıdır.
Kaynak teknolojileri dersinin (kaynak yöntemleri, kaynak metalurjisi, kaynak konstrüksiyon ve
tasarımı vb.) mevcut ve yeni yöntemlerinin öğretilmesi, verilen akademik eğitimin niteliğine,
atölye imkân ve olanaklarına bağlı olarak değişmektedir. Günümüzde eğitimin kalitesi, gelişen
teknolojiye bağlı olarak artmaktadır. Teknolojinin bir parçası olan eklemeli imalat teknolojileri
de eğitim alanına girmiş bulunmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında da bu
teknolojiden yararlanılarak derslerdeki verimlilik mümkün hale gelmiştir. Kaynak teknolojileri
derslerinde kaynak dikişi ve kaynak pozisyonları modellenerek uygulamaya yönelik beceriler
arttırılabilmektedir. Böylece öğrencilerin derse olan ilgisi ve sınıf içi etkileşimin daha kolay
olması sağlanabilecektir.
Bu çalışmada, 3 boyutlu baskı tekniği ile kaynak pozisyonları ve kaynak dikişleri uluslararası
standartlara uygun olarak üretilmiştir. Bunun yanında üretilen modellerin kaynak teknolojileri
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derslerindeki kullanımı ile beraber diğer eğitim ve öğretim alanlarındaki potansiyel kullanımı
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 3B Yazıcı, 3B Baskı, Eklemeli İmalat, Metalurji, Kaynak Teknolojileri.
ABSTRACT
Nowadays, additive manufacturing technology is frequently preferred in the industrial field
and is used in different areas of use day by day. This technology provides an important benefit
in increasing the creativity in the courses and supporting the education method based on visual
intelligence by providing an interactive working environment in mechanical and technical
education schools. Since additive manufacturing technologies are a new application, they
have not gained much place in the field of education. The reason for this is that some
infrastructure factors such as technical and administrative support, hardware and software
access in schools are not available. The high cost of software, hardware and raw materials for
these devices is another reason why such a technology cannot be preferred in educational
environments. In addition, there are some points to be considered regarding the integration of
this technology into education and training. The most important of these points is the technical
support provided by an expert team on additive manufacturing technology.
Teaching the current and new methods of welding technologies course (welding methods,
welding metallurgy, welding construction and design, etc.) varies depending on the quality of
the academic education given, workshop facilities. Today, the quality of education increases
with the developing technology. Additive manufacturing technology, which is a part of
technology, has also entered the field of education. By using this technology in the field of
Metallurgy and Materials Engineering, efficiency in courses has become possible. In welding
technologies course, application-oriented skills can be increased by modeling the weld seam
and welding positions. Thus, students' interest in the courses and classroom interaction will
be made easier.
In this study, welding positions and weld seams were produced in accordance with
international standards using 3D printing technique. In addition, the use of the produced
models in welding technologies course and their potential use in other education and training
fields have been examined.
Keywords: 3D Printer, 3D Printing, Additive Manufacturing, Metallurgy, Welding
Technologies.
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IS THERE A RELATİONSHİP BETWEEN THE LESİON SİDE AND THE
DOMİNANT EXTREMİTY SİDE İN SYMPTOMATİC ELASTOFİBROMA DORSİ
CASES?

Hüseyin Fatih SEZER
Doktor Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi
Orcid: 0000-0001-5812-7088
ABSTRACT
Elastofibroma dorsi is a benign soft tissue tumor often found in the subscapular region
of the thoracic wall. The prevalence is very low as most of them are asymptomatic. An
incidence of 2% has been reported in radiological studies. Its pathogenesis is not clearly
understood. Microtraumas to the lesion area may be effective in lesion formation. It is
frequently observed in those who work in jobs that require intense arm performance and on the
dominant side. The relevant literature usually consists of case reports or series of limited
numbers. The number of isolated studies demonstrating the relationship between the dominant
upper extremity and the lesion side is limited. In our study, we aim to present the relationship
between the lesion side and the dominant extremity in patients who were operated on for
symptomatic reasons and diagnosed with elastofibroma dorsi.
The data of 11 patients who were histopathologically diagnosed with elastofibroma
dorsi between October 2017 and March 2020 were retrospectively analyzed.
The distribution frequency of the dominant extremities was 9 (81.81%) on the right side
and 2 (18.18%) on the left side. 7 (63.64%) of the lesions were in the right, 3 (27.27%) were in
the left hemithorax, and 1 (9.09%) was bilateral. Although there was a numerical relationship
between the lesion side and the dominant extremity, there was no statistically significant
relationship (p = 0.346).
Its frequent occurrence in workers working in jobs requiring arm strength supports the
view that it occurs due to microtrauma. Therefore, due to mechanical reasons, it is expected to
be on the right side, which is often the dominant extremity. In the study of Keskin et al., lesions
on the contralateral side were detected in 3 of 9 patients whose left side was dominant and in 3
of 24 patients whose left side was dominant, no statistically significant difference was found
between the dominant extremity and the lesion side (p = 0.41). Although there was a numerical
relationship between the lesion side and the dominant extremity, there was no statistically
significant relationship.
The dominant limb is not the only effective parameter on which side the elastofibroma
dorsi will form. It may contribute to other conditions such as genetics and
immunohistochemistry.
Keywords: Elastofibroma dorsi, dominant size, surgery

113

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

VETERAN SPORCULARIN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI
VETERAN ATTITUDES ABOUT A HEALTHY NUTRITION
Murat ARSLAN
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi
Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-1890-8194
Işık BAYRAKTAR
Doc.Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bölümü, ORCID:0000-0003-1001-5348
Halil Orbay ÇOBANOĞLU
Doc. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ORCID:0000-0002-1305-9496
Özgür NALBANT
Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-2727-3522
ÖZET
Sağlıklı bir yaşam sürmek için dikkat edilmesi gereken konuların başında beslenme ve
egzersiz gelir. Beslenme vücudu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin
ögelerinden yeteri kadar alınması olarak tanımlanır. Fazla ya da eksik alınan besinlerin insan
sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu duruma ek olarak tek
yönlü beslenmek de vücudun ihtiyaçlarını karşılayamayacağı için yetersiz beslenme olarak
kabul edilir. Sağlıklı beslenmeyi özümsemek ve yaşamın her koşulunda uygulayabilmek için
besinlerin hangi ögeleri içerdiği bilinmelidir. Bireylerin hem metabolik olarak hem fiziksel
olarak hem de yaşam tarzı olarak farklı olduğu (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yaş, spor
yaşantısı, hastalık durumu, beslenme kalitesi, cinsiyet vb.) bilgisinin unutulmaması gerekir.
Bireyler arasındaki farklılıklar beslenme düzenini ve beslenme ihtiyaçlarını da etkiler. Bu
çalışmanın da amacı veteran sporcuların sağlıklı beslenmeye ilişkilerin tutumlarını
belirlemektir. Çalışma 108 erkek, 68 kadın sporcu olmak üzere toplam 176 gönüllü katılımı
ile yapılmıştır. Araştırma grubunun büyük çoğunluğu (%77) veteran kategorilerden önce de
aktif sporcu geçmişine sahiptir. Beşli likert sistemine göre toplam 21 ifadeden oluşan Sağlıklı
Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach's Alpha
güvenilirlik katsayısı 0,670 olarak bulunmuştur ve bu nedenle ölçeğin orta güvenilirlikte bir
ölçek olduğu söylenebilir. Ölçek beslenme hakkında bilgi (BHB), beslenmeye yönelik duygu
(BYD), olumlu beslenme (OB) ve kötü beslenme (KB) olmak üzere dört alt faktörden
oluşmaktadır. Çalışmada istatistiksel analiz olarak bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak BHB alt faktörü ile spor geçmişi
arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=0,03<0,05) bir farklılık bulunmuştur. Çıkan bu sonuç
sporcuların beslenme hakkında belirli bir bilgi birikimine sahip olduğunun göstergesidir.
Diğer boyutlar ile ilgili istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05).
Anahtar Kelimeler : Veteran, spor geçmişi, sağlıklı beslenme
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ABSTRACT
Nutrition and exercise are the main components of living a healthy life. Nutrition is
defined as taking enough essential nutrients of the cells which form the body to work
regularly and well-balanced. It is known that overdose or inadequate nutrients affects human
health life quality. In addition to this situation, one-way nutrition is accepted to be
undernutrition because it cannot supply with the needs of the body. Nutrients’ ingredients
should be known in order to comprehend healty nutrition and to be able to apply it in all life
conditions. The knowledge that every individual is different from another in terms of
metabolism and physical situation and lifestyle (e.g. height, weight, age, sport background,
illness cases) should be kept in mind. The differences among individuals affect diet and
nutrition requirements. This study aims to specify healthy nutrition-related attitudes of the
veterant sportspeople. The study has been conducted to 176 willing participants; 108
sportsmen and 68 sportswomen. The majority of the research group (%77) had an active
athlete background before veteran categories. Healthy Nutrition-Related Attitude Scale
consists of a total of 21 expressions has been used and Five Point Likert Scale has been
conducted. The Cronbach's Alpha reliability coefficient of the scale was found to be 0.670, so
it can be said that the scale is a medium reliability scale. This scale consists of 4 sub-factors:
information about nutrition, sense towards nutrition, malnutrition and proper nutrition.
Independent Sample T-Test and One Way ANOVA were used as statistical analysis in the
study. As a result, a statistically meaningful difference (p=0,03<0,05) has been found between
sub-factor of information about nutrition and sport background. The result is an indicator that
the sportspeople have significant knowledge about nutrition. No statistically meaningful
difference has been found about the other subfactors (p>0,05).
Keywords: Veteran, sports background, healthy diet
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ZEYTİN POSASI (PİRİNA) ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ
BIOGAS PRODUCTION FROM OLIVE POMACE (PRINA) WASTES
Fatih TUFANER
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-1286-7846
ÖZET
Türkiye zeytinyağı üretiminde dünyanın önemli ülkelerinden birisidir. Zeytinyağı üretiminde
zeytin değirmeni atık suyu olarak adlandırılan zeytinyağı proses atıksuyu ve prina adı verilen
katı kalıntı olmak üzere iki tür atık oluşur. Zeytinyağı fabrikası atıkları iyi bir arıtma çözümü
olmayan kötü şöhretli kirleticilerdir. Zeytinyağı üretimi sonucunda özellikle önemli miktarlarda
zeytin posası atıkları oluşmaktadır. Zeytin posası yüksek organik yükü nedeniyle, yönetimi ve
bertarafı endişe verici bir atıktır. Bu çalışmada, üç fazlı zeytinyağı fabrikasında oluşan zeytin
posası atıklarının yukarı akışlı havasız çamur yataklı anaerobik reaktörde biyogaz üretimi
incelenmiştir. Yarı sürekli beslemenin yapıldığı reaktör mezofilik şartlarda (37±0.5°C) ve 10
günlük hidrolik bekleme süresi ile işletilmiştir. Substrat, 52 gr ham zeytin posası musluk suyu
ile seyreltilerek hazırlanmıştır. Laboratuvar ölçekli çalışmada 6.15 L aktif hacme sahip bir
anaerobik reaktör kullanılmıştır. Çalışmada reaktör 21 gün boyunca 5.61 kg KOİ/m3/gün
organik yükleme oranı ile çalıştırılmıştır. Substratın pH değeri 3 N NaOH çözeltisi ile 7.2
seviyesine çıkartılarak reaktöre beslenmiştir. Çalışmanın sonucunda zeytin posasından
1433±436 mL/gün biyogaz üretimi gerçekleşmiştir. Biyogazın CH 4 ve CO 2 oranının sırasıyla
%62.6±4.1 ve %27.7±7.3 olduğu belirlenmiştir. Zeytin posası yüksek organik içeriği ile yüksek
bir biyogaz üretimi potansiyeline sahiptir. Ancak bu çalışmada, biyogaz üretiminin beslenen
zeytin posasının teorik biyogaz üretimine göre oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bu
durumun, zeytin posasının yağ ve zor biyobuzunabilen içeriğinden kaynaklı olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyogaz Üretimi, Zeytin Posası, Pirina, Anaerobik Arıtma
ABSTRACT
Turkey is one of the world’s most important countries in the olive oil production. Two types of
waste are generated in the production of olive oil proces: olive oil process wastewater, which
is called olive mill wastewater, and solid residue called prina. Olive oil mill waste are notorious
pollutants that are not a good treatment solution. As a result of olive oil production, especially
significant amounts of olive pomace waste are produced. The management and disposal of olive
pomace is an alarming waste due to its high organic load. In this study, the biogas production
of the olive pomace wastes generated in the three-phase olive oil factory in the up-flow
anaerobic sludge blanket reactor was investigated. The semi-continuously fed reactor was
operated under mesophilic conditions (37± 0.5°C) with a hydraulic retention time of 10 days.
The substrate was prepared by diluting 52 g of raw olive pomace with tap water. In the study,
the reactor was operated for 21 days at an organic loading rate of 5.61 kg COD/m3/day. The
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anaerobic reactor with an active volume of 6.15 L was used in the laboratory scale study. The
pH value of the substrate was increased to 7.2 with 3 N NaOH solution and fed into the reactor.
As a result of the study, 1433±436 mL/day biogas production was realized from olive pomace.
It was determined that the CH 4 and CO 2 ratio of biogas was 62.6±4.1% and 27.7±7.3%,
respectively. Olive pomace has a high biogas production potential with its high organic content.
However, in this study, it was observed that biogas production was quite low compared to the
theoretical biogas production of the fed olive pomace. This is thought to be due to the oil and
difficultly biodegradable content of olive pomace.
Keywords: Biogas Production, Olive Pomace, Prina, Anaerobic Treatment
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FARKLI OLUM SURELERİNE SAHİP BAZI PATATES GENOTİPLERİNİN
GENETİK STOKLARININ İN VİTRO MUHAFAZASI
IN VITRO MAINTENANCE OF GENETIC STOCKS OF SOME POTATO GENOTYPES
IN DIFFERENT MATURITY
Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK
Ege University, Faculty of Agriculture, Dept. of Field Crops, Izmir, TURKEY
Orcid: 0000-0002-8701-790X
ÖZET
Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku Kültürü Laboratuarında
2017-2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Patateste tohumluk stokları temel tohumluk
üretiminde kullanılmaktadır. Bu stokların 45 günlük periyotlarda alt kültüre alınarak
devamlılığı sağlanır. Bu nedenle bu araştırmada in vitro stokların yavaş gelişimleri ile daha az
kültür amaçlanmıştır. Çalışmada farklı olum zamanlarına sahip patates genotipleri
kullanılmıştır. Bu genotiplere ait in vitro bitkicikler MS + % 8 Sorbitol içeren besin
ortamlarında kültüre alınmıştır ve gelişen bitkiler gözlemlenmiştir.
Çalışma sonucunda genotiplerin arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Kök
sayısı (2,5), boğum sayısı 6,3), yaprak sayısı (11,6) ve bitki boyu (5,0) bakımından erkenci
guruptaki Marabel genotipi yüksek ortalama vermiştir. Gecçi genotiplerden klon 122 kök sayısı
(0,9), boğum sayısı (3,7) ve yaprak sayısı (5,0) bakımından en düşük ortalamayı vermiştir. Bitki
boyu bakımından Granola genotipi en düşük ortalamayı (1,8) vermiştir. Sonuç olarak patateste
olum süreleri in vitro muhafazada etkilidir.
Anahtar kelimeler: Farklı patates olum süreleri, sorbitol, in vitro muhafaza
ABSTRACT
The study was conducted in the Tissue Culture Laboratory of the Field Crops Department of
Agricultural Faculty of the Ege University during 2017 and 2018. Potato seed stocks used in
basic seed production are maintained by subsampling at 45 day intervals which is time
consuming process. Therefore the purpose of this study was to reduce the sub sampling by
keeping them in suitable growth media inducing slow growth. Potato genotypes which is
different maturity were used in the study. In vitro plantlets of the genotypes were cultured in
the MS + 8% Sorbitol and were observed in vitro plantlets.
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There were significant differences between genotypes in the study. Marabel in the early
maturity genotype had the highest mean in terms of root number (2.5), node number 6.3), leaf
number (11.6) and plant height (5.0). Clone 122 in the late maturity genotype had the lowest
means for root number (0.9), node number (3.7) and leaf number (5.0). The lowest mean for
plant height was obtained from Granola (1,8). In conclusion potato seed stocks in different
maturity in different maturity could be maintained in vitro

Key words: Potato maturity, sorbitol, in vitro maintenance
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3 EKSENLİ MAKİNELER İÇİN TIG KAYNAK FİKSTÜRÜ TASARIMI
TIG WELDING FIXTURE DESIGN FOR 3-AXIS MACHINES

Murathan KALENDER*
Marmara Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-2526-4630
Halil ULUPINAR
Marmara Üniversitesi ORCID: 0000-0002-1517-026X
Ali Alparslan ÇELİK
Arş.Gör., Marmara Üniversitesi ORCID: 0000-0002-8603-5938
Yahya BOZKURT
Prof.Dr., Marmara Üniversitesi ORCID: 0000-0003-1816-5922
Serdar SALMAN
Prof.Dr., Milli Savunma Üniversitesi ORCID: 0000-0002-9184-3876
ÖZET
Tungsten Inert gaz (TIG) kaynak tekniği günümüzde popüler olan kaynak tekniklerinden
biridir. TIG kaynak yöntemi genellikle paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımlarının
kaynağında kullanılmaktadır. Düşük ısı girdisi sebebiyle ince sacların kaynağında yaygın
olarak tercih edilmektedir. TIG torcunun kaynak yapılacak yüzeyden sapmaması, kaynak
yapılacak numunelerin stabil olması ve ark kararlığı kaynak kalitesi için son derece önemli
etkenlerdir. Bu nedenle kaynaklı imalat esnasında parametrelerin sabitlenmesi ve fikstür
kullanımı TIG kaynak çalışmaları için son derece öneme sahiptir.
TIG kaynak tekniğinde yüksek sıcaklık girdisi, malzemelerin çarpılması, torçtaki ve ilave
teldeki el hareketi gibi bir takım zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklarla karşılaşıldığında
kaynak bölgesinde yüksek ısı girdisi, yetersiz nüfuziyet, kaynak oluğu vb. hatalar
oluşmaktadır. Ayrıca TIG torcunun kaynak yapılacak yüzeyden sapmaması, kaynak yapılacak
numunelerin stabil olması ve ark kararlığı kaynak kalitesi için son derece önemli bir etkendir.
Bu nedenle kaynak dikişi ile beraber kaynaktaki el hareketi de önemli bir parametredir.
Bu çalışmada, çok değişkenli, portatif, alternatifleri ile karşılaştırıldığında üretim maliyeti
düşük olan ve uygulanabilirliği yüksek olan fikstür ve ilave tel mekanizması tasarlanmıştır.
Bu tasarımlar; birleştirilecek numunelerin sabitlenememesi, stabil olmayan ark mesafesi, torç
açısı torç bazlı titreşim, ilave telin stabil olarak ark bölgesine beslenememesi ve ısı girdisi
problemlerinin çözümüne imkan sağlamaktadır. Çalışmada tasarlanan fikstür en az iki eksenli
makineler için kullanılabilir tasarıma sahiptir. Farklı uzunluk ve genişlikteki levha ve kesitler
bu teknik ile distorsiyona maruz kalmadan kolayca birleştirilebilmektedir. Bununla birlikte
fikstürde ısı girdisini azaltmak için bakır altlık ve alüminyum soğutucu profil kullanılmıştır.
Uygulanan çözüm yönteminin alternatiflerine nazaran düşük maliyetli olması, bu alandaki
ekonomik sürdürülebilirlik açısından stratejik öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Kaynak Teknolojileri, TIG Kaynağı, Fikstür.
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ABSTRACT
Tungsten Inert gas (TIG) welding technique is one of the popular welding techniques
nowadays. TIG welding method is generally used for welding stainless steel and aluminum
alloys. It is widely preferred in the welding of thin sheets due to its low heat input. The fact
that the TIG torch does not deviate from the surface to be welded, the stability of the samples
to be welded and the arc stability are extremely important factors for the welding quality. For
this reason, fixing the parameters and using fixtures during welding is extremely important
for TIG welding works.
There are some in TIG welding technique such as high temperature input, distortion of
materials, hand skills in the torch and feeding wire. High heat input, insufficient penetration,
welding groove etc. in the welding area are occured because of encountering these difficulties.
In addition, undeviating TIG torch from the surface to be welded, the stability of the samples
to be welded and the arc stability are extremely important factors for the welding quality.
Therefore, hand skill in welding is an important parameter with the weld seam.
In this study, a multivariable, portable fixture and additional wire mechanism with low
production cost and high applicability compared to its alternatives were designed. These
designs; are a solution of unfixing the samples to be joined, unstable arc distance, torch angle
torch-based vibration, the inability of the additional wire to be fed stably to the arc zone and
heat input problems. The designed fixture in the study has a design that is usable for at least
two-axis machines. Plates and parts of different lengths and widths can be easily combined
with this technique without any distortion. In addition, a copper base and aluminum cooler
profile are used to reduce heat input in the fixture. The low cost of the solution method
compared to its alternatives has a strategic importance in terms of economic sustainability in
this area.
Keywords: Welding Technologies, TIG Welding, Fixtures.
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MUHAKEME VE FETVA USÛLÜNÜN AYRIŞTIĞI NOKTALAR
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİNAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Ana Bilim
ORCID: 0000-0002-5901-3135
ÖZET
Bu çalışmada, muhakeme/kazâ ve fetva usûlünün ayrıştığı hususlara açıklık
getirilmiştir. Baştan ifade etmek gerekirse kazâ ve fetva usûlü pek çok mesele açısından ortak
yönler barındırmaktadır. Edebü’l-fetvanın fürû-i fıkıh eserlerinde edebü’l-kâdî başlığı altında
ele alınması bunun bir tezahürüdür. Bununla birlikte her iki faaliyetin ayrıştığı noktalar
olduğunu belirtmekte yarar var. Muhtelif çalışmalarda bu çerçevede beş husus zikredilmiştir.
I- Fetva, ihbar ve tebliğ olduğundan ilzam edici yani bağlayıcı değildir. Kaza ise hükmün ihbarı
ve tebliği olması yanında bağlayıcı bir nitelik taşır. II- Fetva sadece ihbar ve tebliğ kabul
edildiğinden onunla amel etmek iknaya bağlıdır. Kazâ ise ilzam ve infazî bir yön taşıdığından
şahsın ikna olmasına ihtiyaç yoktur. III- Fetva kazâya oranla daha genel olduğundan hem soru
soranı hem de diğer insanları muhatap alan fıkhî bir ameliyedir, kazâ ise sadece davacı ve
davalıyı muhatap alan bir hükümdür. IV- Fetva, ibadet, muamelat, ukûbât vb. bütün şerʻî
meseleler kapsamında gerçekleşen bir faaliyettir. Kazâ ise sadece muamelat ve ukûbât
konularında icra edilen hukukî bir eylemdir. V- Kazâ yalnızca kadı eliyle icra edildiğinden
devlet hakkı olmaktadır. Fetva ise resmî görevli müftüler yanında ilim ve ehliyet sahibi diğer
fakihler tarafından da icra edilebilir.
Yapılan araştırmalarda farklılık arz eden konuların zikri geçen beş maddeden daha fazla
olduğu tespit edilmiştir. Her iki ilmin doğuşu risâlet dönemine denk gelse de resmî hüviyet
kazanma açısından muhakeme usûlünün fetva usûlünü geçtiği anlaşılmaktadır. Kadı/hâkim ile
müftünün icra ettiği görev cihetinden hangisinin daha büyük bir tehdit ve tehlike altında olduğu
tartışması bir başka farklılığa örnektir. Kazâ ile fetva faaliyetinde bulunan kadı ve müftünün
ehliyeti hususunda ortak şartların arandığı tespit edilmiştir. Öte yandan fetvanın bağlayıcı bir
nitelik taşımaması müftüde hürriyet, kör-sağır olmama gibi şartların aranmamasına yol
açmıştır. Bu itibarla ehliyet açısından bu iki ilmin kısmen ayrıştığı rahatlıkla söylenebilir.
Hâkimin fetva verip veremeyeceği, ücret veya hediğe alıp alamayacağı, yanlış hükmün tazmini
vb. hususlar da çalışma bağlamında ele alınmıştır. Bu konularda da ortaklık bulunmakla birlikte
farklılık bulunduğunu belirtmeliyiz. Son tahlilde pek çok farklılığa sebebiyet veren hususun
hükmün bağlayıcılığı meselesi olduğu rahatlıkla ifade edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Muhakeme, Fetva, Hâkim, Müftü, Bağlayıcı.
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ÖTEKİ BENLİKTEN ÖZERK BENLİĞE YAZARLIK ÜZERİNDEN GEÇMEK:
SEBASTIAN KNIGHT’IN GERÇEK YAŞAMI ve KARA KİTAP ADLI ROMANLARI
KARŞILAŞTIRMA
Doç.Dr. Nilüfer İLHAN
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Orcıd: : 0000-0001-6343-2220
ÖZET
İnsanın çevresinde bulunan varlıklarla iletişime geçmesi ve farkındalık bilinci kazanarak
kendini gerçekleştirme olanağı yakalaması, ruhsal bir aygıt işlevi gören benlikle olur. Benlik;
insanın yaşam boyunca nasıl bir yol aldığını ve hangi değerler dizgesine sahip olduğunu açığa
çıkarması noktasında psiko-sosyal bir nitelik arz eder. Öteki bireylere bağlı olarak gelişen ve
kolektif bir özellik sergileyen benlik, kendini tanıma ve bilme ayrıcalığının ardından
biricikliğini, özgünlüğünü ve özerkliğini elde eder. İnsanın sanat ve edebiyatla kurduğu bağ
da farklı kişilikleri, dünya görüşlerini, yaşam tarzlarını, edebî üslupları tanımasında öncü bir
rol oynarken sanatçı benliğinin oluşmasına katkıda bulunur. Bu noktada çağdaş Amerikan
göçmen edebiyatının Rus asıllı yazarı Vladimir Nabokov (1899-1977) ile çağdaş Türk
edebiyatının Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk (1952- ) romanlarında, yazı yazarak değişim
ve dönüşümden geçen, kendilik bilinci sağlayan karakterlerin benlik sürecine yer verirler.
Kurmacayı bir oyuna dönüştüren, işarete-sembole önem veren, yaratıcı yazarlığın peşine
düşen, metinlerarasılık ve üstkurmaca tekniklerini kullanarak postmodern nitelikte romanlar
kaleme alan Nabokov ve Pamuk, kendi yazma süreçlerini de roman karakterleri üzerinden
yansıtırlar. Bu anlamda Nabokov; Sebastian Knight’ın Gerçek Yaşamı (1941) romanında,
Orhan Pamuk da Kara Kitap (1990) romanında ana karakterin/genç yazar adayının, kendi
olmak için çabalamasının sonucu olarak öteki benliğin/usta yazarın izini sürüp onunla
bütünleşmesini ve özerk benlik inşa etmek istemesini benzer bir anlatımla sunarlar. Çalışmada
söz konusu benzerlikler; yazıyla benliği değişen genç-yazar, ona rehberlik eden usta-yazar ve
Vladimir Nabokov ile Orhan Pamuk’un yazıyla varlık gösteren karakterlerle yakınlığı gibi
başlıklar çerçevesinde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Benlik, öteki, yazar, Vladimir Nabokov, Orhan Pamuk.
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2,2-DİMETİL-4-METİL-OKSİMETİL-1,3-DİOKSOLAN-4KARBAMOİLMETİLBUTİLKSANTOGENATIN SİNTEZİ VƏ SİYRİLMƏYƏ QARŞI
AŞQAR KİMİ SİNTETİK VƏ YARIMSİTETİK YAĞDA TƏDQİQİ
Hacıyeva İradə Balay qızı
Doktorant, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Novotorjina Nelya Nikolayevna
Aparıcı elmi işçi, dosent, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Musayeva Bella İskəndər qızı
Aparıcı elmi işçi, dosent, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Səfərova Mehparə Rəsul qızı
Baş elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Özət
Son illərdə sənayedə ucuz başa gələn qliserin çox əlverişli xammal hesab olunur. Buna əsaslanaraq,
tədqiqatçılar qliserindən və onun törəmələrindən istifadə etməklə yeni birləşmələr sintez etmiş,
sənayenin müxtəlif sahələrində, o cümlədən aşqarlar kimyası sahəsində tətbiq etmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, aşqarlar kimyası sahəsində qliserindən və onun törəmələrindən alınan
maddələrin aşqar kimi tədqiqatları o qədər də çox deyil.
Ədəbiyyat icmallarından məlumdur ki, müxtəlif strukturlu ksantogenatlar siyrilməyə qarşı aşqar
kimi istifadə olunur. Bizim tərəfimizdən tərkibində qliserindən 2,2-dimetil dioksolanlar əsasında bir
sıra yeni ksantogenatlar alınmış və aşqar kimi tədqiq edilmişdir. Alınan göstəricilərə görə, maddələr
yüksək siyrilmə xassəsinə malikdir. Eyni zamanda, 1 molekulunda ksantogenat və dioksolan
fraqmenti ilə yanaşı, azot atomu olan maddələr də maraq doğurur. Siyrilməyə qarşı yeni aşqar
almaq məqsədi ilə butilksantogenat və qliserinin törəməsi − 2,2-dimetil-4-xlormetil-karbamoilmetilCH
O CH
oksimetil-1,3-dioksolandan
istifadə etməklə,
3

2

C

CH - CH2 - O - CH2CNHCH2 Cl

O

H3C

O

2,2-dimetil-4-metil-oksimetil-1,3-dioksolan-4-karbamoilmetilbutilksantogenat sintez edilmişdir.
CH3

O

CH2

O

CH - CH2 - O - CH2CNHCH2 SCOC4H9

C
CH3

O

S

Alınan maddənin sınaq üçün nümunələri siyrilməyə qarşı aşqar kimi sintetik yağda (PEE) 3%,
yarımsintetik yağda (50% SN-1200 yağı + 50% PЕЕ) isə 5% qatılıqlarda tədqiq edilmişdir.
Tədqiqatlat dördkürəli sürtünmə maşınında (ЧМТ) ГОСТ 9490-75 üzrə diametri 12,7 mm olan
ШХ-15 markalı polad kürəciklərdə (yuxarı kürəciyin fırlanma sürəti 1420 dövr/dəqiqə)
aparılmışdır. Sınaq göstəriciləri – siyrilmə indeksi (İ c ), böhran yükü (P b ), qaynaq yükü (P q ) və
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yeyilmə izinin diametrindən (Dy, 192N, 1 saat) ibarətdir. Müqayisə üçün siyrilməyə qarşı məlum
aşqarlar
–
trikrezilfosfat
və
N-allil-S-metil-oksikarbonilmetil-1,3-trizolidin-4-on-2-tion
götürülmüşdür.
Sınaq göstəricilərinə əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, yağlayıcılıq xassələrinə görə yuxarıda
qeyd olunan məlum aşqarlarla müqayisədə 2,2-dimetil-4-metil-oksimetil-1,3-dioksolan-4karbamoilmetilbutilksantogenatın siyrilməyə qarşı xassələri xeyli üstündür.
Açar sözlər: aşqar, siyrilmə xassəsi, dioksolan, ksantogenat
Abstract
In recent years, glycerin, which has become cheaper in the industry, is considered a very affordable
raw material. Based on this, the researchers synthesized new compounds using glycerin and its
derivatives and applied them in various industries, including the chemistry of additives.
It should be noted that in the field of chemistry of additives, there are not many studies of
substances derived from glycerin and its derivatives as additives.
It is known from literature reviews that xanthogenates of various structures are used as anti-slip additives.
We have obtained a number of new xanthogens based on glycerol-containing 2,2-dimethyl dioxolanes and
studied them as additives. According to the obtained data, the substances have high antiwear properties. At
the same time, along with the fragment of xanthogenate and dioxolane in 1 molecule, substances with a
nitrogen atom are also of interest. In order to obtain an antiwear additive using butylxanthogenate and

glycerin derivative 2,2-dimethyl-4-chloromethyl-carbamoylmethyl-oxymethyl-1,3-dioxolane,
CH3

O

CH2

O

CH - CH2 - O - CH2CNHCH2 Cl

C
H3C

O

2,2-dimethyl-4-methyl-oxymethyl-1,3-dioxolan-4-carbamoylmethylbutylxanthogenate
synthesized.
CH3

O

CH2

O

CH - CH2 - O - CH2CNHCH2 SCOC4H9

was

C
CH3

O

S

Samples of the obtained substance were tested in antiwear additives in synthetic oil (PEE) at a
concentration of 3% and in semi-synthetic oil (50% SN-1200 oil + 50% PEE) at a concentration of
5%. The research was carried out on a four-axle friction machine (CMT) (ЧМТ) on steel balls
SHX-15 (ШХ-15) with a diameter of 12.7 mm in accordance with ГОСТ 9490-75 (upper ball
rotation speed 1420 rpm). Test parameters include antiwear index (I c ), crisis load (P b ), welding load
(P q ) and wear trace diameter (Dy, 192N, 1 hour). For comparison, known antiwear additives tricrezilphosphate and N-allyl-S-methyl-oxycarbonylmethyl-1,3-trisolidin-4-on-2-tion were taken.
Based on the test results, it should be noted that the antiwear properties of 2,2-dimethyl-4-methyloxymethyl-1,3-dioxolan-4-carbamoylmethylbutyl oxantogenate are significantly superior to the
above-mentioned known additives in terms of lubricating properties.
Key words: additive, antiwear property, dioxolan, xantogenate
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MELEZLEME İLE ELDE EDİLEN BAZI PATATES KLONLARININ IN VITRO
YUMRU PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF IN VITRO TUBER PERFORMANCES OF SOME POTATO CLONES
OBTAINED BY BREEDING

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, Türkiye
Orcid: 0000-0002-8701-790X

ÖZET
Bu çalışmanın amacı melezleme ile elde edilen bazı patates klonlarının in vitro genetik
stoklarının mikro yumru performanslarının karşılaştırılmasıdır. Elde edilen bu genetik materyal
patates ıslah programının ileriki yıllarında kullanılacak tohumluğu oluşturacaktır. Böylece bu
klonlar tarla denemelerine alınarak verim ve diğer özellikler bakımından değerlendirilme
olanağına sahip olacaktır.
Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku Kültürü
Laboratuvarında 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada genetik materyal olarak
melezleme ile elde edilen 20 patates klonu ile 2 kontrol çeşidi kullanılmıştır. Bu klonlar önce
in vitro’da Murashige–Skoog (1962) besin ortamında 0.1 mg/l IAA+0.1 mg/l Kinetin+0.1 mg/l
GA 3 içeren besin ortamında meristem kültürüne alınmıştır. Meristemden gelişen in vitro bitkiler
MS+2 mg/l IBA (Yıldırım, 1994) içeren besin ortamında alt kültüre alınarak mikro klonal
çoğaltımları yapılmıştır. Bu klonların in vitro tek nod çelikleri MS+2 mg/l BAP ve % 6 sükroz
içeren mikro yumru ortamında kültüre alınmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde; klonlar
arasında istatistiki olarak farklılıklar bulunmuş ve bazı klonlarda kontrol çeşitlerini geçmiştir.
177 no’lu klon 5,3 ile en yüksek mikro yumru sayısı vermiştir. Bu klonu 160 ve 34 no’lu klonlar
(4.3) izlemiştir. Klon 159 153 ve 89 en düşük mikro yumru sayısı vermiştir (1,0). Sonuç olarak
patates klonları in vitro mikro yumru oluşumu bakımdan önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Meristem kültürü, nod kültürü, mikro yumru, patates klon

ABSTRACT
The aim of this study was to compare of production micro tuber from in vitro genetic stocks of
some potato clones obtained by breeding. This genetic material is used to be the seed in the
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potato breeding program in future. So, these clones have an opportunity to be grown in the field
trial and to be evaluated in terms of yield and yield characteristics.

The study, was conducted in the Tissue Culture Laboratory of the Field Crops Department of
Agricultural Faculty of the Ege University during 2018 and 2019. Twenty potato clones
obtained by crosses and 2 control varieties were used as genetic material in these study. Firstly,
these clones were cultured in vitro in Murashige – Skoog (1962) nutrient medium supplemented
with 0.1 mg / l IAA + 0.1 mg / l Kinetin + 0.1 mg / l GA 3 . Then in vitro plantlets growing from
the meristem were subcultured in nutrient medium enrichment with MS + 2 mg / l IBA
(Yildirim, 1994) for microclonal production. In vitro single node seedlings of these clones were
cultured in micro tuber medium containing with MS + 2 mg / l BAP and 6% sucrose. When the
results were evaluated:
There was a significant variation among the clones and some of them had higher micro tuber
numbers than that of the control. The highest mean for micro tuber number was obtained from
Clone 177 with 5.3. Clone 160 and Clone 34 (4,3) followed this clones. Clone 159, Clone 153
and Clone 89 had the lowest micro tuber numbers (1,0). Therefore some potato clones can be
preferred for micro tuber production in vitro conditions.

Keywords: Meristem culture, node culture, micro tuber, potato clone
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(P4C) ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ
DOYUM VE SINIF YÖNETİMİNE ETKİSİ
Ramazan AKAN
Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Bursa Türkiye
ORCID:0000-0002-0525-0389
Duygu Gonca ERGİN
Çağ Üniversitesi, Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi Mersin, Türkiye
ORCID: 0000-0002-0837-4205
ÖZET
Öğretmenlerin öğrencileri ile yeterli etkileşim ve iletişim kurmasını olumsuz etkileyen öğrenme,
yöntem ve tekniklerinin mesleki doyum ve sınıf yönetimlerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Farklı
branşlardan 13 öğretmenle aldıkları (P4C) Çocuklar İçin Felsefe eğitimi öncesinde ve sonrasında
mesleki doyum ve sınıf yönetimleri ile ilgili derinlemesine görüşme yapılmıştır. Öğretmenler bu
eğitimi almadan önce sınıftaki rehberliklerinin bir kısır döngüye girdiğini belirtmişlerdir. Bilginin
günlük yaşam problemlerinde aktif olarak kullanılmaması, eleştirel düşünme becerilerinin işe
koşulmaması, öğrencilerin kişisel deneyimlerini ve düşüncelerini dile getirememesi nedeniyle derse
olan ilgilerinin azaldığı düşünülmektedir. Ders işlenirken düşüncelerini tartışma fırsatı bulamayan
öğrenciler kendi aralarında etkileşime geçerek sınıf kurallarını bozma eğilimi göstermektedir.
Çocuklar için felsefe eğitimi kısaca P4C, her branştan öğretmenin; derinlemesine sorgu, analiz,
sentez, kavramsallaştırma gibi metabilişsel becerileri kullanarak ders işlemelerine olanak sağlayan
bir yöntemdir. Okuduğunu ve dinlediğini anlama, düşünceleri gerekçelendirme gibi kazanımları
desteklemek için bu yöntemden faydalanmak mümkündür. Sınav kaygısı ile derslerin işlenmesi
sonucu öğretmen ve öğrenciler konuları derinlemesine tartışma, düşüncelerini ifade etme, iletişim
kurma gibi teknikleri kullanmaya yeterli zaman bulamamaktadır. Öğrenmenin heyecan verici doğası
sınav kaygısından olumsuz etkilenmektedir. Öğretmenler ise öğrencileri bu sınav temposuna
hazırlamak için öğrenmenin anlama ve kavrama basamağına daha çok zaman ayırmakta, öğrencinin
düşünce ve duygularını içeren eğitim fırsatı ise sınırlı oluşmaktadır.
P4C uygulamasından önce öğretmenler; test merkezli öğrenme modelleri öğrenciyi edilgen
öğrenmeye teşvik etmesi, bilgilerin tekrar yolu ile öğrenilmesi nedeniyle sınıf ikliminin oluşmadığı
yönünde görüş belirtilmiştir. Öğretmenler ayrıca öğrencinin bireysel öğrenme ile başarı elde etmek
için çok çalıştığını, sorgulama, fikir üretme, çözüm bulma gibi etkileşim gerektiren ortamlardan
soyutlandığı görüşleri dile getirilmiştir. Bunun sonucunda diğerlerinin duygu ve düşüncelerine olan
farkındalıkları azalmakta ve sınıf yönetimini olumsuz etkileyecek davranışları sergileme oranı
artmaktadır. (P4C) Çocuklar İçin felsefe uygulamalarından sonra öğretmenler mesleki doyumlarının
arttığını ve öğrencilerin daha anlayışlı tutumlar sergiledikleri yönünde görüş belirtilmiştir. (P4C)
Çocuklar İçin Felsefe eğitimi ile ders işlemenin daha anlamlı olduğunu belirten öğretmenler bu
eğitimin anaokulundan başlayarak liseye kadar her kademede ders olarak işlenmesi gerektiğini
görüşünü açıkça belirttikleri görülmüştür. Sadece bu eğitimi almış olmanın bile kendilerini daha iyi
tanımalarına ve mesleklerini daha çok sevmelerine neden olduğunu görüşü açıklıkla dile getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: (P4C) Çocuklar İçin Felsefe, Eğitim, Öğrenme, Öğretmen, Öğrenci, Mesleki
Doyum, Sınıf Yönetimi
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RİZE İLİNİN ARDEŞEN İLÇESİNDE YETİŞEN YEREL ARMUT (PyruscommunisL.)
ÇEŞİTLERİNİN BAZI POMOLOJİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SOME POMOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF LOCAL PEAR (PyruscommunisL.) VARIETIES GROWING IN
ARDEŞEN DISTRICT OF RIZE
Özgün KALKIŞIM
Prof.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-6129-8539
Mehmet Zahit AYDIN
Arş.Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-7833-521X
ÖZET
Türkiye birçok meyve türünün gen merkezi konumundadır. Bugün için dünyada kültürü
yapılan 138 meyve türünden 75’e yakını ülkemizde yetiştirilebilmektedir. Gen merkezi
Anadolu olan meyve türleri arasında elma, armut, ayva, alıç, ahlat, ahududu, böğürtlen, çilek,
dut, bektaşi üzümü, erik, kiraz, vişne, kızılcık, kuşburnu, Antepfıstığı, badem, ceviz, fındık,
kestane sayılabilir. Bu türler dünya meyve ticaretinde de önemli türlerdir.Bu meyve
türlerinden biri olan armut’un ülkemizde 600’ün üzerinde farklı yerel çeşidi bulunmaktadır.
Özellikle Kuzey Anadolu’da yoğunluk gösteren bu yerel çeşitler, mikro klimaözelliğine sahip
Rize ilinin Ardeşen ilçesinde de önem arz etmektedir. Yörede yetiştiriciliği yapılan armut
çeşitleri, yerel popülasyonları oluşturmuş ve gen kaynağı olarak kullanılabilme potansiyeline
sahiptir. Bu çalışma; bölgede bulunan yerel armut popülasyonu içerisinde, pazar değeri
yüksek olabilecek çeşitlerin belirlenmesi ve literatüre kazandırılması amacıyla yapılmıştır. Bu
amaçla, 2018 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde yetiştiriciliği yapılan yerel armut çeşitlerinin
pomolojikve
morfolojik
özellikleri
belirlenmiştir.Çalışmada;
Kalın
Sap,
Kiraz,Yaşar,Buğday,Mehmetali,Eğri Sap,Gudel,Gümüşhane,Rize Yabani ve Bal olmak üzere
10 adet yerel armut çeşidi ele alınmıştır. Bu yerel armut çeşitlerinden, ölçüm ve analizlerin
yapılması için 15’er adet meyve numunesi alınmıştır.Alınan meyvelerde yapılan ölçüm ve
analizler sonucunda; yerel çeşitlerin meyve ağırlıkları 36,0gr (Buğday)ile 182,0 gr(Eğri Sap)
aralığında; meyve eni 28,13 mm. (Mehmetali) ile 72,32 mm. (Eğri Sap) aralığında; meyve
boyu 40,25 mm. (Kiraz) ile 87,88 mm. (Rize Yabani) aralığında; meyve eti sertliği 0,7 kg/cm2
(Gudel) ile 8,0 kg/cm2 (Kalın Sap) aralığında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca,
SÇKM (Suda Çözünebilir Kuru Madde)%8,4(Eğri Sap) ile %14,4 (Bal) aralığında; titre
edilebilir asit miktarı da %0,12 (Buğday) ile %0,37 (Gudel) aralığında ve pH 4,0 (Gudel) ile
5,35 (Buğday) aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Rize,Yerel armut,Çeşit,Pomolojik özellik,Morfoloji özellik
ABSTRACT
Turkey is the gene center of many fruit types. Today, about 75 of 138 fruit species cultivated
in the world can be grown in our country. Fruit species whose gene centers are Anatolia
include apple, pear, quince, hawthorn, raspberry, raspberry, blackberry, strawberry, mulberry,
gooseberry, plum, cherry, cherry, cranberry, rosehip, pistachio, almond, walnut, hazelnut,
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chestnut. These species are also important in the world fruit trade. Pear,one of these fruit
types,has more than 600 different local varieties in our country.These local varieties,which are
especially found in Northern Anatolia,are also important in Ardeşen district of Rize province
which has micro-climate features.Pear varieties grown in the region have created local
population and have the potential to be used as a gene source.This studyhas been improved in
order to identify the varieties that can have high market value in the local pear population in
the region and to add them to the literature.For this purpose, the pomological and
morphalogical characteristics of the local pear varieties grown in Ardeşen,Rize in 2018 has
been determined.In this study, ten types of the local pears, namely
KalınSap,Kiraz,Yaşar,Buğday,Mehmetali, EğriSap, Gudel,Gümüşhane,RizeYabaniveBal are
discussed.15 fruit samples were taken from these local pear varieties for measurement and
analysis.As a result of the measurements and analyzes made on the fruits taken;Fruit weight
of local varieties is between 36,0 g(Buğday) and 182,0 g (EğriSap); fruit width is between
28,13 mm(Mehmerali) and 72,32mm(EğriSap);fruit size is between 40,25 mm (Kiraz) and
87,88 mm(RizeYabani); It has been determined that the flesh hardness variesfrom 0,7 kg/cm2
(Gudel) to 8,0 kg/cm2 (KalınSap).In addition,SÇKM(Water souble dry matter )varies from
%8,4 (EğriSap) to %14,4 ( Bal); Ithas been determined that the titratable acid content
variesfrom %0,12 (Buğday) to %0,37(Gudel) and pH variesfrom 4,0 (Gudel) to 5,35
(Buğday).
Key words:Rize, Local pear, Variety, Pomological characteristic, Morphological
characteristic
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KENDİLİĞİN TERAPÖTİK KULLANIMI, ÖZFARKINDALIK ve TERÖPATİK İLİŞKİ
THERAPEUTIC USE of SELF-AWARENESS and THE THERAPATIC RELATIONSHIP
in PSYCHIATRIC NURSING
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ORCID: 0000-0003-1856-6793

ÖZET
Amaç: Bu çalışma, psikiyatri hemşireliğinde kendiliğin terapötik kullanımı, öz farkındalık ve
terapötik ilişki kavramlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu derlemede, Google Akademik, Pubmed, Science Direct, Ulakbim gibi veri
tabanları taranarak elde edilen hemşirelikte kendiliğin terapötik kullanımına yönelik yapılmış
çalışmalara yer verilmiştir.
Bulgular: İletişim kurabilmenin ve karşı tarafı anlayabilmenin ilk koşulu kişinin kendini
tanımasıdır. Kendini bilmek ve anlamak, varlığını kabul etmekle sağladığı öz-farkındalık ile
sağlıklı kişiler arası ilişki kurma yeteneğini geliştirir. Travelbee kendiliğin terapötik
kullanımını, hemşirenin kendi benliğini ilişki kurma ve hemşirelik müdahalelerini
yapılandırma girişiminde kullanma yeteneği olarak tanımlamıştır. Hemşireler hem kendilerini
hem de kişileri tanıyarak ve uygun düzeyde empati kurmakta ve yaklaşımlarını
düzenlemektedir. Bu değişiklik, bireyin stresini hafiflettiğinde terapötik kabul edilir. Başka
bir deyişle, kendiliğin terapötik kullanımı hemşirenin terapötik ilişkinin kişilerarası tarafıyla
bilinçli olarak çalışmasındaki rolünü özetlemek için kullanılan bir terimdir. Ruh sağlığı
bakımında kullanılan terapötik ilişki, hastanın tedaviye uyumunu arttırmak ve uyumsuz
davranışlarını fark etmesini sağlayarak bu sorunlarla etkili baş edilebilmesi için gereken
desteği sağlamaktır.
Sonuç: Kendiliğin terapötik kullanımı, kişide davranışta değişikliğe teşvik etmek için
kullanılan bir araçtır. Psikiyatri hemşireleri kendiliğin terapötik kullanımı ve öz-farkındalık ile
hastalarını desteklerken aynı zamanda da terapötik ilişkideki sürekliliği ve güvenilirliği de
sağlarlar. Böylece hasta-hemşire arasındaki etkileşim artmakta ve sağlam temeller
oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hemşire, kendiliğin terapötik kullanımı, öz-farkındalık, terapötik ilişki
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ABSTRACT
Aim: This study was conducted to examine the therapeutic use of the self, self-awareness and
therapeutic relationship in psychiatric nursing.
Method: In this review, studies on the therapeutic use of the self in nursing obtained by
scanning databases such as Google Scholar, Pubmed, Science Direct, Ulakbim are included.
Results: The first condition of communicating and understanding the other party is to know
oneself. Knowing and understanding oneself improves the ability to establish healthy
interpersonal relationships with the self-awareness it provides by accepting its existence.
Travelbee defined the therapeutic use of the self as the ability of the nurse to use his or her
self in an attempt to relate and structure nursing interventions. Nurses know both themselves
and individuals and establish appropriate levels of empathy and organize their approaches.
This change is considered therapeutic when it relieves the individual's stress. In other words,
the therapeutic use of the self is a term used to summarize the nurse's role in consciously
working with the interpersonal side of the therapeutic relationship. The therapeutic
relationship used in mental health care is to increase the patient's compliance with treatment
and to provide the necessary support to cope with these problems effectively by making them
aware of their incompatible behaviors.
Conclusion: The therapeutic use of the self is a tool used to induce change in behavior in a
person. While psychiatric nurses support their patients with the therapeutic use and selfawareness of the self, they also provide continuity and reliability in the therapeutic
relationship. Thus, the interaction between patient and nurse increases and solid foundations
are formed.
Keywords: Nurse, therapeutic use of the self, self-awareness, therapeutic relationship
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PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE HASTA OLARAK ve SAĞLIK ÇALIŞANI
OLARAK GÜVENLİK
SAFETY in PSYCHIATRY CLINICS as PATIENT and as A HEALTH WORKER
Azize Gözde ATAKOĞLU
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ÖZET
Amaç: Bu çalışma, psikiyatri kliniklerinde tedavi gören hastalar ve çalışan sağlık
personellerinin güveliğine yönelik tutumlarını ve kullanılan yöntemleri incelemek amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem: Bu derlemede, Google Akademik, Pubmed, Science Direct, Ulakbim gibi veri
tabanları taranarak elde edilen psikiyatri kliniklerinde hasta ve sağlık çalışanı güvenliğine
yönelik yapılmış çalışmalara yer verilmiştir.
Bulgular: Psikiyatri kliniklerinde, hastaların mevcut bozukluklarının doğasından
kaynaklanan kendine ve başkalarına zarar verme gibi davranışları hasta ve çalışan güvenliğini
tehdit etmektedir. Bu amaçla, hastaların ve sağlık çalışanlarının fiziksel güvenlik ve rahatlık
açısından ihtiyaçlarının karşılanması önem taşımaktadır. Türkiye’de programlanmış bir hasta
güvenliği bildirim sistemi bulunmamakla beraber Sağlık Bakanlığı ile Sağlık
Organizasyonları Akreditasyonu Ortak Komisyonu (JCAHO)’nun yaptığı anlaşma
doğrultusunda çalışmalar mevcuttur. Hasta ile en çok zaman geçiren sağlık personeli olan
psikiyatri hemşireleri bakım verdikleri her ortamda olduğu gibi psikiyatri kliniklerinde de
hastalarını olabilecek beklenmeyen tehlikelerden korumak ve güvenlik tedbirlerini almakla da
sorumludurlar. Bu nedenle hastanın kendisine ve çevresine zarar verme ihtimali olan
materyalleri ortamda bulundurmayarak, hasta ile terapotik iletişim kurarak, hastayı
gözlemleyerek ve prosedürleri bilerek hareket etmektedir.
Sonuç: Psikiyatri kliniklerinde meydana gelen beklenmedik, istenmeyen olaylar, kazalar ya
da şiddet olaylarının çoğunlukla yapılan işin bir parçası olarak kabul edilmesi, suçlanmaktan
korkulması ve bildirimi destekleyici işyeri politikasının olmaması gibi sebeplerle gerekli
bildirimler yeteri kadar yapılmamaktadır. Buna yönelik kurumlar hasta ve çalışan güvenliğine
yönelik eğitimleri gerçekleştirerek, çalışanlarını olay bildirimleri konusunda cesaretlendirmeli
ayrıca istenmeyen olayların raporlanabilmesi için olay bildirim sistemini geliştirmeleri
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Güvenlik önlemleri, hasta güvenliği, psikiyatri hemşireliği, sağlık
çalışanı güvenliği
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ABSTRACT
Aim: This study was conducted to examine the attitudes towards the safety of patients and
healthcare professionals receiving treatment in psychiatry clinics and the methods used.
Method: In this review, studies conducted on patient and healthcare worker safety in
psychiatry clinics obtained by scanning databases such as Google Scholar, Pubmed, Science
Direct, Ulakbim are included.
Results: In psychiatry clinics, patients' behaviors such as harming themselves and others,
arising from the nature of their current disorders, threaten patient and employee safety. For
this purpose, it is important to meet the needs of patients and healthcare professionals in terms
of physical safety and comfort. Although there is a patient safety reporting system
programmed with the Ministry of Health in Turkey Joint Commission on Accreditation of
Organizations (JCAHO), which works in accordance with the agreement made available.
Psychiatric nurses, who are healthcare personnel who spend the most time with the patient,
are responsible for protecting their patients from unexpected dangers and taking safety
precautions in psychiatric clinics as well as in every environment they provide care. For this
reason, the patient acts by avoiding materials that may harm himself and his environment,
establishing therapeutic communication with the patient, observing the patient and knowing
the procedures.
Conclusion: Necessary notifications are not made sufficiently due to reasons such as
unexpected, unwanted events, accidents or violent incidents that occur in psychiatry clinics as
a part of the work done, fear of being accused, and lack of a workplace policy to support
reporting. Institutions should provide training on patient and healthcare worker safety,
encourage their employees to report incidents, and develop an incident notification system to
report unwanted incidents.
Keywords: Security measures, patient safety, psychiatric nursing, health worker safety,
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BCS II SINIF OLANZAPİN’İN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN KENDİLİĞİNDEN
NANOEMÜLSİFİYE OLABİLEN SİSTEMLER İLE ARTTIRILMASI
INCREASING THE SOLUBILITY OF BCS CLASS II OLANZAPINE BY SELF
NANOEMULSIFYING SYSTEMS
Rafael ABDULLAYEV
Ecz., İstanbul Üniversitesi, Orcid: 0000-0002-5286-3022
Burcu MESUT
Arş.Gör.Dr., İstanbul Üniversitesi, Orcid: 0000-0003-2838-1688
Meltem OCAK
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Orcid: 0000-0001-9214-3938
ÖZET
Olanzapin (OLZ), merkezi dopamin D2 ve serotonin (5 HT2c) reseptörlerine seçici olarak
bağlanan ikinci nesil veya atipik bir antipsikotiktir, şizofreni ile ilişkili negatif semptomların
üzerinde daha etkilidir ve ekstrapiramidal semptomlara neden olma eğilimi daha düşüktür [1].
Biyofarmasötik Sınıflandırma Sisteminde Sınıf II (zayıf çözünür, yüksek geçirgen etken
madde) olarak sınıflandırılır [2]. Düşük çözünürlüklü aktif maddelerin çözünürlük
problemlerinin üstesinden gelmek için Lipid Formülasyon Sınıflandırma Sistemleri gibi özel
formülasyon sistemleri kullanılmaktadır [3]. Kendi Kendine Nanoemülsifiye olabilen İlaç
Salım Sistemleri (SNEDD'ler) Lipid Formülasyon Sınıflandırma Sistemine (LFCS) göre Tip
IIIB olarak sınıflandırılır [2]. SNEDDS`ler yağ (~ 20%), surfaktan (~20-50%) ve kosurfaktandan (~20-50%) oluşur. Gastrointestinal sistemde çalkalama sonucu yağ / su
mikroemülsiyonu oluşur ve GI sistemde kolayca absorbe edilirler.
Çalışmamızda Olanzapin (OLZ) içeren Kendinden Nanoemülsifiye olabilen İlaç Taşıma
Sistemin (SNEDD) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle OLZ’nin
çözünürlüğünün en yüksek olduğu yağ, sürfaktan ve kosürfaktan çözünürlük çalışması
yapılarak belirlendi. Seçilen yardımcı maddeler ile farklı oranlarda hazırlanan yağ: sürfaktan :
kosürfaktan karışımları hazırlanarak Saf su ile seyreltilmeleri ile elde edilen damlacık boyutu
ve PDI değerleri ölçüldü. Uygun formülasyonlarda stabilite çalışması yapılarak en stabil
formüller belirlendi ve bu formüller çeşitli adsorbanlar ile solidifiye edildi ve elde edilen
formülasyonlara çözünürlük çalışması yapıldı.
Çalışmada en iyi çözücü yağların Capryol 90 ve Labrafac PG olduğu, en iyi çözücü
surfaktanların Labrasol ALF, Koliphor PS80 ve Koliphor PS20 olduğu ve en iyi çözücü kosurfaktanın Transcutol HP olduğu tespit edildi. Yapılan damlacık boyutu ve PDI analizlerinde
ise Koliphor PS20:Transcutol(4:1)-Labrafac PG (damlacık boyutu 12.76 nm, PDI 0.130) ve
Koliphor PS80:Transcutol(2:1)-Labrafac PG (damlacık boyutu 13.68 nm, PDI 0.070)
formülasyonlarının uygun olduğu tespit edildi. Stabilite çalışmalarında da aynı formülasyonlar
ile başarılı sonuçlar elde edildi. Solidifikasyon işlemi sonrası Florite, Neusilin US2, Neusilin
UFL, Bentonit, Syloid 30/50, Syloid 31/50 adsorbanları ile yapılan çalışma sonucunda en
yüksek adsorban kapasitesi Florite ile elde edildi. Yapılan çözünme hızı testlerinde ise Florite
ile hazırlanan formülasyonun çözünme hızı verileri açısından en uygun formülasyon olduğuna
karar verildi.
Olanzapinin içeren Sneed formülasyonlarının çözünürlüğü arttırmak yönünde anlamlı katkıları
olduğu görülmüştür.
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Anahtar kelimeler: Olanzapin, SNEDDS, çözünürlük, Biofarmasötik Sınıflandırma Sistemi
ABSTRACT
Olanzapine (OLZ) is a second generation or atypical antipsychotic which selectively binds to
central dopamine D2 and serotonin (5-HT2c) receptors, appears more effective on the
associated negative symptoms of schizophrenia and has lower tendency to cause extrapyramidal
symptoms [1]. OLZ is a classified in Biopharmaceutical Classification System as Class II
molecule (poorly soluble, highly permeable moiety) [2]. Special formulations systems such as
Lipid Formulation Systems are used to overcome the solubility problems of low solubility
active substances [3].
Self-Nanoemulsifying Drug Delivery Systems (SNEDDs) are classified according to Lipid
Formulation Classification System (LFCS) as Type IIIB [2]. SNEDDs conatin oils (~ 20%),
surfactans (~20-50%) and co-surfactans (~20-50%). Result of agitation, it creates oil / water
microemulsion and easily absorbed in the GI system.
In our study, we aimed to develop a Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDD)
containing Olanzapine (OLZ). Firstly, the appropriate oil, surfactant and cosurfactant which
have the highest solubility capacity for OLZ were determined. Oil, surfactant, cosurfactant were
mixed in different ratios. They were dilueted with 50 ml distilled water and droplet size and
PDI values were measured. The most stable formulations were determined by conducting a
stability study on appropriate formulations, and these formulations were solidified with various
adsorbents and the dissolution studies were performed.
In the study, it was determined that the appropriate oils were Capryol 90 and Labrafac PG, the
surfactants; Labrasol ALF, Koliphor PS80 and Koliphor PS20 have the most disolving capacity,
and the appropriate cosurfactant was Transcutol HP. In the droplet size and PDI analyzes,
Koliphor PS20: Transcutol (3: 1)/ Labrafac PG, Koliphor PS20: Transcutol (4: 1) /Labrafac
PG (droplet size 12.76 nm, PDI 0.130) and Koliphor PS80: Transcutol (2: 1) ) /Labrafac PG
(droplet size 13.68 nm, PDI 0.070) formulations were found suitable. The both formulations
were found stabil under stability conditions. After the solidification process with Florite,
Neusilin US2, Neusilin UFL, Bentonite, Syloid 3050, Syloid 3150 adsorbents, Florite showed
the highest adsorbent capacity. In the dissolution tests, it was decided that the formulation
prepared with Fluorite was the most suitable formulation in terms of dissolution data.
Sneed formulations containing olanzapine were found to have significant contributions to
increase solubility.
Keywords: Olanzapine, SNEDDS, solubility, Biopharmaceutical Classification System.
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OTİZMLİ ÇOCUKLARDA AYAK REFLEKSOLOJİSİNİN DUYU
MODÜLASYONUNA VE UYKUYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FOOT REFLEXOLOGY ON SENSORY
MODULATION AND SLEEP IN CHILDREN WITH AUTISM
CANSU KARATEKİN
Erg., Beta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Orcid: 0000-0002-4640-9552
REMZİYE AKARSU
Öğr. Gör., Biruni Üniversitesi
Orcid : 0000-0002-1855-1623
Amaç: Bu çalışmanın amacı, otizmli çocuklarda ayak refleksolojisinin duyu modülasyonuna
ve uyku alışkanlıkları üzerine etkinliğini incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya Özel Beta Rehabilitasyon Merkezinde takibi devam eden 3-6 yaş
aralığında olan otizm tanısı almış 10 çocuk (5 müdahale, 5 kontrol) dahil edildi. Müdahale
grubuna, 8 hafta boyunca haftada 2 seans 40 dakika duyu bütünleme terapisi ve 20 dakika ayak
refleksolojisi, kontrol grubuna ise haftada 2 seans duyu bütünleme terapisi uygulandı. Aile
tarafından sosyodemografik bilgi formu dolduruldu. Duyusal işlemlemeyi değerlendirmek için,
Dunn Duyu Profili Testi, uyku alışkanlıklarını değerlendirmek için Çocuk Uyku Alışkanlıkları
Anketi kullanıldı. Müdahale öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldı. İstatistiksel sonuçları
hesaplamak için SPSS 22.0 programı kullanıldı. Müdahale sonuçları ve gruplar arası skorların
analizleri, Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi ve Mann Whitney-U testi kullanılarak
gerçekleştirildi. Anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Yapılan istatistiksel analize göre, çalışma grubu ve kontrol grubu katılımcılarında
müdahale öncesi ve sonrası Dunn Duyu Profili Testi alt parametreleri olan duyusal işlem,
modülasyon ve davranışsal ve duygusal cevaplara ait skorlarda istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulundu (p<0.05). Çalışma grubuna ait Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi skorları
müdahale öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, anlamlı bir sonuç elde edildiği görüldü
(p<0.05). Kontrol grubu müdahalesi öncesi ve sonrası Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi
verileri, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç: Her iki gruba da gerçekleştirilen duyu bütünleme terapisi, iki grupta da
duyu profili skorları bakımından iyileşmeyi sağlamıştır. Uyku verilerine bakıldığında, duyu
bütünleme terapisine ek olarak uygulanan refleksoloji programının skorlara olumlu yönde etki
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ettiği gözlenmiştir. Gelecekte, refleksolojinin uyku üzerine etkililiğine dair örneklem sayısı
daha fazla ve daha uzun süreli çalışmalar yapılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Otizm, uyku, refleksoloji, duyusal işlemleme.

Objective: The aim of this study is to examine the effectiveness of foot reflexology on sensory
modulation and sleep habits in children with autism.
Method: The study included 10 children (5 study, 5 control) diagnosed with autism between
the ages of 3-6 who are being followed up in Beta Special Education and Rehabilitation Center.
For 8 weeks two sessions a week, 40 minutes of sensory integration therapy and 20 minutes of
foot reflexology were applied to the study group, and 40 minutes of sensory integration therapy
were applied to the control group. A sociodemographic information form was filled in by the
family. The Dunn Sensory Profile Test was used to assess sensory processing, and the Child
Sleeping Habits Questionnaire was used to assess sleep habits. Before and after intervention
results were compared. SPSS 22.0 program was used to calculate statistical results. Intervention
results and analysis of intergroup scores were performed using the Wilcoxon Paired Two
Sample Test and the Mann Whitney-U test. Significance was accepted as p <0.05.
Results: According to the statistical analysis performed, a statistically significant relationship
was found between the study group and the control group participants before and after the
intervention in the Dunn Sensory Profile Test sub-parameters, the scores of sensory processing,
modulation, and behavioral and emotional responses (p <0.05). When the study group scores
of the Children's Sleep Habits Questionnaire were compared before and after the intervention,
it was seen that a significant result was obtained (p <0.05). The sleep data of the control group
before and after the intervention were not statistically significant (p> 0.05).
Discussion and Conclusion: Sensory integration therapy performed in both groups provided
improvement in sensory profile scores in both groups. When the sleep data were examined, it
was observed that the reflexology program applied in addition to sensory integration therapy
had a positive effect on the scores. More samples and longer studies are needed regarding the
effectiveness of reflexology on sleep.
Keywords: Autism, sleep, reflexology, sensory processing.
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BOBİN BOYAMADA RENK KOYULUĞUNU ARTTIRMAK İÇİN YÖNTEM
GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A METHOD TO INCREASE DEPTH OF COLOR IN COIL PAINTING
Ayşegül DİRİER
Ar-Ge Müdürü, Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Orcid: 0000-0002-5306-6404
ÖZET
Bobin boyama, kumaş üretiminde kullanılan renkli ipliklerin elde edilmesi için en uygun ve en
ekonomik yöntemdir. Boyanmış bobinin iç, dış ve merkez bölgelerinde iplik deformasyonu
nedeniyle boyama sırasında bobinin her yerinde rengin homojen olmaması mümkündür. Bu
nedenle bobin boyama işlemlerinde renk koyuluğunun arttırılması ve homojen renk dağılımının
sağlanması önemlidir. Bobin boyama kazanlarında çalışmaya uygun, renk koyuluğunu arttırıcı
çeşitli yardımcı kimyasallar mevcuttur. Ancak yüksek verimlilik ve performans sağlayan bir
kimyasal ve verimli çalışma koşulları verileri bulunmamaktadır. Yapılan çalışmada renk
koyuluğunu arttırıcı yardımcı kimyasalların kullanımına dair bir yöntem geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda bobin boyama kazanlarında çalışmaya uygun renk
koyuluğunu/derinliğini arttırıcı yardımcı kimyasallar, en uygun çalışma koşullarının belirlenmesi,
performanslarının değerlendirilmesi ve bu kimyasalların işletmeye aktarılması çalışmanın temel
konusudur.
Bu çalışmada, bobin boyama kazanlarında renk koyuluğunu/derinliğini arttırıcı farklı yardımcı
kimyasalların çalışmaya uygunluğunun tespiti, çalışma şartlarının belirlenmesi, performanslarının
değerlendirilmesi ve bu kimyasalların işletmedeki başarısının incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda Ilsan Tekstil A.Ş. Ar-Ge Departmanı tarafından Ar-Ge Merkezli kimyasal üretici
firmalar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmüştür. Geliştirilen yardımcı kimyasalın hem
laboratuvar denemeleri hem de işletme denemeleri Ilsan Tekstil A.Ş. bünyesinde
gerçekleştirilmiştir. Farklı kimyasallar için farklı parametrelerde ve her bir parametre için geniş
bir aralıkta değişiklikler yapılarak denenmiş, optimum koşulların belirlenmesinde detaylı bir
çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda hem renk koyuluğu
arttırıcı yardımcı kimyasallar hakkında bilgi birikimi sağlanmış hem de yardımcı kimyasalların
en verimli çalışma şartları ve etkinliği belirlenmiştir. Yardımcı kimyasalla yapılan laboratuvar
çalışmalarında, renk koyuluğunu arttırdığı ve tuşede iyileşme sağladığı tespit edilmiştir. İşletme
denemelerine geçildiğinde ise sonuçlar başarısız olmuş ve bobinde iç-dış-orta renk farklılıkları
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bobin Boyama, Renk Koyuluğu, Renk Derinliği, Spektrofotometre
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KONTROL FİKSTÜRLERİNE GENEL
BAKIŞ
OVERVIEW OF CONTROL FIXTURES USED IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Rıdvan Tuğberk ÖZSÜRÜCÜ
Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. AR-GE Merkezi
Orcid: 0000-0002-4102-4514
ÖZET
Günümüzde Dünya üzerinde sayıları milyarlarla ifade edilen otomobillerin yaygın kullanım
geçmişi 19. yy sonlarına uzanmaktadır. İlk icat edildiği yıllardan günümüze otomobil
tasarımları gitgide daha karmaşık hale gelmekte ve otomobiller değişken boyutlarda binlerce
parçadan oluşmaktadır. İçinde taşıdığı yolcularını konforlu ve güvenli bir şekilde bir noktadan
diğerine taşıyabilmesi adına otomobil parçaları birbirleri ile kusursuz şekilde çalışabilmelidir.
Bunun temin edilebilmesi için otomobili oluşturan parçaların mekanik özelliklerinin yanında
ölçüsel doğruluklarının da gerekli standartları sağlaması ve bunun üretimin her aşamasında
periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrol ise otomotiv sektörü tedarik
zincirinin tüm halkalarında kullanılan kontrol fikstürleri ile sağlanmaktadır. Kontrol
fikstürlerinin gelişimi de otomobillere paralel olarak oldukça eskiye dayanır. Tasarımı ve
imalatı son derece hassas çalışma gerektiren kontrol fikstürleri ağırlıklı olarak mekanik
prensiple çalıştıkları için uzun yıllar zor koşullarda hizmet verebilmeli ve bakım gereksinimi
asgari düzeyde olmalıdır. Çok eksenli ve bilgisayar kontrollü tezgahların ve 3D baskı gibi
yenilikçi teknolojilerin de gelişimine paralel olarak, hassas çalışmanın getirdiği zorluklar büyük
ölçüde aşılmıştır. Bunlara ek olarak zaman zaman sert ve ağır parçaların da kontrolü
yapıldığından aşınmalara ve belirli darbelere dayanıklı malzemelerden imal edilmelidir. Her ne
kadar optik kontrol ve görüntü işleme teknolojilerinin gelişmesiyle kontrol fikstürleri ikinci
planda kalıyor gibi görünse de, bu teknolojilere yardımcı eleman olarak da sıklıkla
kullanılmaktadır. Çok küçük parçalardan başlayarak bütün araç gövdesinin dahi ölçüsel
kontrolleri, kontrol fikstürleriyle yapılabilmektedir. Çalışma prensiplerini basitçe ifade etmek
gerekirse; belirli eksenlerde sabitleme yapılarak fikstür üzerine tespit edilen parçaların yüzey,
kenar ve delik konumları mekanik bloklar ya da optik sistemler vasıtasıyla ölçülür. Bu
çalışmamızda otomotiv sektöründe kullanılan kontrol fikstürleri üzerine literatür çalışması
yapılmış, kontrol fikstürlerinin tarihçesi, tasarımı, malzeme seçimi, imalatı, doğrulanması ve
depolanması konularına değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kontrol Fikstürü, Kalite, Otomotiv Sektörü
ABSTRACT
The history of widespread use of automobiles, which are expressed in billions in the world
today, goes back to the end of the 19th century. Since the years when it was first invented,
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automobile designs have become more and more complex and automobiles consist of thousands
of parts of varying sizes. Auto parts must be able to work seamlessly with each other so that
they can transport their passengers comfortably and safely from one point to another. In order
to achieve this, not only mechanical properties but aslo dimensional accuracy of the parts that
make up the automobile have to meet the required standarts and these have to be checked
periodically at every stages of production. This control is provided by the control fixtures used
in all stages of the automotive industry supply chain. The development of control fixtures is
also very old, parallel to automobiles. The design and manufacturing processes of control
fixtures require extremely precise work. Since they work mainly on the mechanical principle,
they should be able to serve in difficult conditions for many years and the maintenance
requirement should be minimal. In parallel with the development of multi-axis and computercontrolled machines and innovative technologies such as 3D printing, the difficulties of
precision work have been largely overcome. In addition to these, since hard and heavy parts are
checked from time to time, they should be manufactured from materials resistant to abrasion
and certain impacts. Although control fixtures seem to be secondary with the development of
new techologies like optical control and image processing etc., they are also frequently used as
an auxiliary element to these technologies. With control fixtures, dimensional checks can be
made, starting with very small parts, even the entire vehicle body. To put the working principles
simply; the surface, edge trim and hole positions of the parts fixed on the fixture by fixing in
certain axes are measured by mechanical blocks or optical systems. In this study, a literature
study has been done on control fixtures used in the automotive industry, also the history, design,
material selection, manufacture, verification and storage of control fixtures are touched on.
Keywords: Control Fixture, Quality, Automotive Industry
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SOSYAL FOBİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON SEMPTOMLARI BULUNAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE X-BOX KİNECT OYUNUN ETKİSİ
REMZİYE AKARSU
Öğr. Gör., Biruni Üniversitesi, Orcid : 0000-0002-1855-1623
CANSU KARATEKİN
Erg., Beta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Orcid: 0000-0002-4640-9552
Giriş:Yapılan çalışmalarda sosyal fobinin başlangıç yaşının ergenlik dönemine denk geldiği,
ergenliğin son aşamasına karşılık gelen üniversite eğitimi ile devam ettiği görülmüştür.
Üniversite

dönemindeki

bu

gençlerde

sosyal

ve anksiyete de komorbidite olarak görülmüştür.

fobi

ile

birlikte depresyon

Üniversite dönemindeki gençlerin bu

dönemde yaşadığı zorluklar psikolojik, sosyolojik ve bireysel gelişimleri için oldukça önemli
olduğu gibi akademik başarılarını da etkilemektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı anksiyete, depresyon ve sosyal fobi semptomları görülen
üniversite öğrencilerinde kinect oyunun etkisini incelemektir.
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 18-24 yaş arası olan 109 Biruni Üniversitesi öğrencisine
değerlendirme uygulandı. Değerlendirmede, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği,
Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği, yaşam kalitesi için WHOQOL-BREF-TR ve sosyodemografik
form yer aldı. Semptom tespit edilen 12 birey çalışmaya dahil edildi. Biruni Üniversitesi
Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarında, 4 hafta boyunca, haftada 2 kez ve 4 kişilik gruplar
halinde 30 dakika boyunca vücut hareketleriyle kontrolü içeren Kinect oyunlar ile müdahale
uygulandı. Müdahale sonuçları ve gruplar arası skorlar, Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi
ve Mann Whitney-U testi kullanılarak analiz edildi. Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık
p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: 4 hafta sonunda yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre; Beck Anksiyete, Beck
Depresyon ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği müdahale öncesi ve sonrası skorları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Sigara kullanımı ile yaşam kalite ölçeği
fiziksel sağlık parametresinde arasında negatif anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05)
Tartışma ve Sonuç: Brien ve arkadaşları video oyunlarının depresyon semptomlarını
hafifletmeye yardımcı olan özelliklere sahip olduğu ve tedavide etkili olma olasılıklarının var
olduğunu savunmuşlardır. Çalışmamızda da sosyal fobi, depresyon. anksiyete semptomları
bulunan bulunan bireylerde X-box Kinect oyununun semptomları azalttığı ve olumlu etkileri
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyal fobi, anksiyete, depresyon, kinect, xbox.
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Abstract
In the studies, it was seen that the age of onset of social phobia coincided with adolescence and
continued with university education corresponding to the last stage of adolescence. Depression
and anxiety were also seen as comorbidities in these university students. The difficulties
experienced by university students during this period are important for their psychological,
sociological and individual development and also affect their academic achievement.
The aim of this study was to investigate the effect of kinect play on university students with
anxiety, depression and social phobia symptoms.
109 students in Biruni University aged between 18-24 were included in the preliminary
assessment. Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Liebowitz Social Anxiety
Inventory, WHOQOL-BREF-TR for quality of life and sociodemographic form were included
in the evaluation. Twelve subjects with symptoms were included in the study. In Biruni
University Virtual Reality Laboratory, groups of 4 were treated with Kinect dance games for 4
weeks, 2 times a week and 30 minutes in each session.
According to the results of statistical analysis at the end of 4 weeks; There was a statistically
significant relationship between Beck Anxiety, Beck Depression and Liebowitz Social Anxiety
Scale scores before and after intervention (p <0.05). There was a negative correlation between
smoking and physical health parameter of quality of life scale (p <0.05).
As a result of our study, it was found that X-box Kinect dance game reduced symptoms and
had positive effects in individuals with symptoms of social phobia, depression and anxiety.

Keywords: Social phobia, anxiety, depression, virtual reality, dance.
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DİABETES MELLİTUS İLE PERİODONTAL HASTALIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN DIABETES MELLITUS AND PERIODONTAL DISEASE
Seda Sevinç ÖZBERK
Dr.Dt., Cengiz Gökçek KDÇH Hastanesi
Orcid:0000-0002-3323-9363
ÖZET
Periodontal hastalıklar; spesifik mikroorganizmaların neden olduğu, periodontal ligament ve
alveolar kemik yıkımına neden olabilen, diş destek dokularının enflamatuar bir hastalığıdır.
Diabetes mellitus pankreatik β hücreleri tarafından salgılanan insülinde bir defekt, insülin
duyarlılığında azalma veya her ikisinin neden olduğu hiperglisemi ile karakterize kronik bir
hastalıktır. Diabetes mellitus hem yaşam kalitesini hem de uzunluğunu etkileyen birçok ana
komplikasyonu olan sistemik bir hastalıktır. Periodontal hastalık diabetes mellitus’un ana
komplikasyonlarından biri olarak tanımlanmıştır. Her iki hastalık arasında çift yönlü ilişki
vardır. Diabetes mellitus periodantal hastalığın oluşumunu, ilerlemesini ve şiddetini arttırır.
Periodontal hastalık diabetes mellitus’un glisemik kontrolünü zorlaştırır. Periodontal hastalık
riski diabetes mellituslu bireylerde diabetes mellitusu olmayanlara göre yaklaşık olarak üç kat
fazladır. Bu sunumun amacı diabetes mellitus ve periodontal hastalık arasındaki çift yönlü
ilişki hakkında bilgi vermektir.
Anahtar kelimeler: Diabetes Mellitus, Periodontal hastalık, Periodontitis
Abstract
Periodontal diseases are an inflammatory disease of dental support tissues that causing
periodontal ligament and alveolar bone destruction caused by specific microorganisms.
Diabetes mellitus is a chronic disease characterized by hyperglycemia due to a defect in
insulin secretion by pancreatic β cells, a decrease in insulin sensitivity, or a combination of
both. Diabetes mellitus is a systemic disease with several significant complications affecting
both the quality and length of life. Periodontal disease has been identified as a significant
complication of diabetes mellitus. There is a bidirectional relationship between both disease.
Diabetes mellitus promotes the occurrence, progression, and severity of the periodontal
disease. Periodontal disease complicates the glycemic control of diabetes, increases the risk of
diabetes-associated complications. The risk of periodontal disease is increased by
approximately threefold in diabetic individuals compared with non-diabetic individuals. The
aim of this presentation give information about the bidirectional relationship between
diabetes mellitus and periodontal disease.
Keywords: Diabetes Mellitus, Periodontal Disease, Periodontitis
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DİABETES MELLİTUS VE PERİODONTİTİS HASTALARINDA CERRAHİ
OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİ
NONSURGICAL PERIODONTAL TREATMENT IN PATIENTS WITH
DIABETES MELLITUS AND PERIODONTITIS
Seda Sevinç ÖZBERK
Dr.Dt., Cengiz Gökçek KDÇH Hastanesi
Orcid: 0000-0002-3323-9363
ÖZET
Kronik periodontitis periodonto-patojenik bakterilerin enfeksiyonu ile meydana gelen dişi
destekleyen dokularda yıkıma ve sonrasında diş kaybına neden olabilen inflamatuar bir
hastalıktır. Diabetes mellitus insülin salgılanması, insülin hareketi veya her ikisinde birden
görülen defektlerin neden olduğu, hiperglisemi ile karakterize bir grup metabolik bozukluktur.
Kök yüzey temizliğini içeren cerrahi olmayan periodontal tedavi periodontal hastalıklar için
etkili bir tedavi yöntemidir. Cerrahi olmayan periodontal tedavinin amacı bakteriyel biofilm,
diştaşı ve toksinleri kök yüzeyinden uzaklaştırarak mikrobiyal periodontal enfeksiyonu
kontrol altına almaktır. Cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrasında sondalama cep
derinliğinde ve dişeti inflamasyonun da azalma olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Cerrahi
olmayan periodontal tedavi tip2 diabetes mellitus hastalarında glisemik kontrole katkı sağlar.
Kontrol altındaki diabetes mellitus periodontitis için büyük bir riske neden olmaz ve cerrahi
olmayan periodontal tedavinin sonuçlarını iyileştirir. Ayrıca cerrahi olmayan periodontal
tedavi diabetes mellitus hastalarında insülin isteğini azaltabilir. Bu sunumun amacı diabetes
mellitus ve periodontitisli hastalarda cerrahi olmayan periodontal tedavinin etkisi ile ilgili
bilgi verip özetlemektir.
Anahtar kelimeler: Periodontitis, Cerrahi olmayan periodontal tedavi, Diabetes Mellitus
Abstract
Chronic periodontitis is an inflammatory disease caused by infection with periodontopathic
bacteria resulting in the progressive destruction of the tooth-supporting tissues and eventually
tooth loss. Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders characterized by hyperglycemia
caused by defects in insulin secretion, insulin action, or both. Nonsurgical periodontal
treatment, including scaling and root planning, is an effective treatment for periodontal
diseases. The primary goal of nonsurgical periodontal treatment is to control microbial
periodontal infection by removing bacterial biofilm, calculus, and toxins from periodontally
involved root surfaces. It showed that nonsurgical periodontal treatment predictably reduces
gingival inflammation and probing pocket depths, increases the clinical attachment level.
Nonsurgical periodontal treatment improves glycemic control in type 2 diabetes mellitus.
Good controlled diabetes mellitus do not cause a major risk of periodontitis and improve the
results of nonsurgical periodontal treatment. Moreover nonsurgical periodontal treatment may
reduce the request of insulin in patient with diabetes mellitus. The aim of this presentation is
to summarize and give information about the effects of nonsurgical periodontal treatment in
patients with diabetes mellitus and periodontitis.
Keywords: Periodontitis, Nonsurgical periodontal treatment, Diabetes Mellitus

146

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

GAZ NİTRASYON İŞLEMİNDE FARKLI GEOMETRİDEKİ PİSTON PARÇALARININ
BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNE ETKİ EDEN UNSURLARIN ANALİZ EDİLMESİ
ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE DIMENSIONAL CHANGES OF
PISTON PARTS IN DIFFERENT GEOMETRY IN GAS NITRATION PROCESS
Tuğcan AKSOY
SELSA Özel Makina İmalatı ve Yan San. Ltd. Şti.
ORCID NO: 0000-0002-4940-866X
Tayfun KESKİN
SELSA Özel Makina İmalatı ve Yan San. Ltd. Şti
ORCID NO: 0000-0003-2969-749X
Emre YURTEMRE
SELSA Özel Makina İmalatı ve Yan San. Ltd. Şti.
ORCID NO: 0000-0002-0012-7728
Kübra DEDE
Bursa Uludağ Üniversitesi
ORCID NO: 0000-0002-1459-3869

ÖZET
Günümüzde malzemelerin yüzey sertliklerini arttırmak için çeşitli sertleştirme yöntemleri
uygulanmaktadır. Söz konusu yöntemlerden biri olan gaz nitrürleme işlemi sıklıkla
kullanılmaktadır. Gaz nitrürleme işlemi sonrası elde edilen beyaz tabaka ve difüzyon tabakasının
hassas bir şekilde kontrol edilebilmesiyle malzemelerin yüzey sertlikleri değiştirilerek aşınmaya
karşı dirençli ve yorulma ömrü uzun yapılar elde edilmektedir.
Nitrasyon çeliği Cr-Mo-V alaşımından oluşmaktadır ve krank mili, vida ve yüksek baskı altındaki
kovanlar gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada toplam 240 adet parça ve 10 adet referans
parça üretilmiş, tanımlanmış ve üç farklı ısıl işlem şarjında işleme tabi tutulmuştur. Çelik cinsi 31
CrMoV9 +QT olan ve aynı çelik çapından (Ø30) işlenen iki farklı geometriye sahip parça ile bir
referans parçanın ısıl işlem sonrası boyutsal değişimi incelenmiştir. Bu amaçla tornalama prosesi
sonrası markalama yolu ile tanımlama yapılarak her bir parçanın ısıl işlem öncesinde ve sonrasında
izlenebilirliği sağlanmıştır. Parçalar; boyutsal değişime etki ettiği düşünülen malzeme, geometri,
talaşlı imalat ve farklı ısıl işlem şarjlarına göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma yapılan parçalar
gaz nitrasyon işlemi öncesinde ve sonrasında üç boyutlu koordinat ölçüm cihazı ile ölçülerek elde
edilen veriler inceleme için hazır hale getirilmiştir.
Isıl işlem öncesi ve sonrası etkilenen parçaların iç çaplarının hassas boyutsal ölçümleri yapılarak
ortaya çıkan değişimler değerlendirildiğinde; parçaların farklı geometriye sahip olması, çelik
döküm hammaddelerinin farklı olması ve işleme yöntemindeki takımların farklı olmasının
parçanın boyutsal değişimine etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler
doğrultusunda, gaz nitrasyon işlemi uygulanan parçaların cidar kalınlığına bağlı olarak belirli bir
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kalınlıktan sonra büyüme veya daralma olmasına ilişkin geometriye bağlı çapsal değişimin farklı
bir bilimsel çalışmada incelenip değerlendirilmesi mümkün hale gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gaz nitrasyon, Boyutsal Değişim, Tornalama, Isıl işlem
Abstract
Nowadays, various hardening methods are used to increase the surface hardness of the materials.
Gas nitriding, one of these methods, is frequently used. By precisely controlling the white layer
and the diffusion layer obtained after the gas nitriding process, the surface hardness of the materials
is changed, resulting in structures that are resistant to wear and have a long fatigue life.
Nitriding steel is used in products such as crankshaft, screw and bushes under high pressure and
consists of Cr-Mo-V alloy. In this study, a total of 240 pieces and 10 reference pieces were
produced, defined, and processed in three different heat treatment charges. The dimensional change
of a reference part after heat treatment was investigated with a part of steel grade 31 CrMoV9 +
QT and having two different geometries machined from the same steel diameter (Ø30). For this
purpose, the traceability of each part before and after the heat treatment is ensured by identifying
by marking after the turning process. Parts are classified according to material, geometry,
machining, and different heat treatment charges, which are thought to affect dimensional change.
The data obtained by measuring the classified parts with a three-dimensional coordinate measuring
device before and after the gas nitration process were made ready for examination.
When the changes that occur by making precise dimensional measurements of the inner diameters
of the affected parts before and after the heat treatment are evaluated; It was concluded that the
different geometry of the parts, the different steel casting raw materials and the different tools in
the machining method do not affect the dimensional change of the part. In line with all these
evaluations, it has become possible to examine and evaluate the diametrical change due to the
geometry, which is related to the growth or contraction after a certain thickness depending on the
wall thickness of the parts undergoing gas nitriding process.
Keywords: Gas Nitriding, Dimensional Change, Turning, Heat Treatment
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SICAK ŞEKİLLENDİRME SONRASI MEKANİK DELME OPERASYONUNUN
MALZEME İÇ YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Mesut GÜNBATI
Toyotetsu Otomotiv Ar-Ge Merkezi, Geliştirme Kalıp Mühendisliği, Kocaeli / Türkiye
ÖZET
Günümüz otomotiv sektörünün sac metal parça imalat alanında sıcak şekillendirme yöntemi ile
üretilen sac metal parçaların mukavemetleri; şekillendirme sonrası malzeme yapısı kaynaklı olarak
oldukça yüksek olduğundan otomotiv sektörü için sıcak şekillendirme yöntemi önemli bir üretim
yöntemi olarak görülmektedir. Bu Yöntem ile üretilen parçalar daha hafif ve daha yüksek
mukavemetli olacağından güvenlik ve çevre gibi başlıca kriterlerde daha verimli araçlar
üretilmesine olanak sağlamaktadır. Sıcak şekillendirme prosesi sonrasında sıcak şekillendirme
yöntemi ile üretilen yüksek mukavemet değerine sahip parçaların delik delme işlemleri konusunda
mekanik kesme prosesinde sınırlamalar olduğu için bu işlemler lazer kesim prosesinde
yapılmaktadır.
Bu çalışmada sıcak şekillendirme sonrası yaklaşık olarak 1500 MPa akma direncine ulaşmış
22MnB5 malzeme parçaların prototip delme kalıbında delinmesi ile elde edilen numune parçalara
01205-00064-C numaralı TIS Delayed Fracture Test standardı ile kılcal çatlak testi uygulanmıştır.
Uygulanan test sonrasında numune parçalardan kesit alınarak delik çevrelerinin mikro çatlak
kontrolleri yapılmıştır. Yapılan bu tesler ve kontroller ile sıcak şekillendirme sonrasında mekanik
delme yapılan parçaların delik çevresindeki kalitesel durum incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sıcak şekillendirme, yeni nesil çelik, mekanik özellik, mikroyapı.
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YAŞLI HASTADA ERCP STENTİNE BAĞLI İNTESTİNAL PERFORASYON
YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF INTESTINAL PERFORATION DUE TO ERCP STENT IN
ELDERLY PATIENTS
Mahmut Onur KÜLTÜROĞLU
Araştırma Görevlisi Dr, Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Cerrahi Onkoloji
Bilim Dalı, orcid:0000-0003-2293-7139
Mustafa GÖK
Öğretim Görevlisi Dr, Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,
Orcid:0000-0003-4272-1087
ÖZET
Yaşlı populasyon, tıptaki gelişmeler ve insan ömrünün uzamasına bağlı her geçen gün
artmaktadır. Yaşlı hastalarda semptomlar ve klinik prezentasyon farklı olabilmektedir. Artık
daha fazla yaşlı hastayla karşılaşılmakta ve yaşlı hastalara tanı koyulmasında zorluklar
yaşanabilmektedir. Alzheimer hastalığında öz bakım ve farkındalık azalmaktadır. Bu hasta
grubunda hastalıkların tanı konmasında geç başvuruya bağlı sıkıntılar ve gecikmeler
yaşanabilmektedir. Alzheimer hastalığı olan ve bakım evinde kalan hastada, endoskopik
retrograd kolanjiyo pankreatografi(ERCP) işlemi esnasında yerleştirilen stentin barsağa
düştükten sonra ince barsak perforasyonuna yol açtığı vaka üzerinden yaşlı hastada yabancı
cisme bağlı intestinal perforasyon konusunun tartışılması amaçlanmaktadır.
Biliyer stentler safra yollarındaki benign ve malign hastalıklar için takılmaktadırlar. Biliyer
stentlere bağlı en sık komplikasyon stentin tıkanmasına bağlı obstrüktif sarılık ve kolanjittir.
Biliyer stentlerin yer değiştirmesi hastaların % 6’sında görülür. Biliyer stentlere bağlı yer
değiştirme ve perforasyon gibi uzun dönem komplikasyonlar cok nadir de olsa
görülebilmektedir. Plastik stentlerde yer değiştirme metal stentlere göre daha fazla görülür.
Yer değiştiren stentler çoğunlukla fekal yolla atılır veya asemtomatik olarak barsakta kalır.
Kolonik divertikül, abdominal herni gibi patolojilerin eşlik etmesi yer değiştiren stentin
komplikasyon yapma ihtimalini yükseltir. Gastrointestinal sistemde bulunan yabancı cisim
obstrüksiyon, perforasyon, kanama ve fistüle neden olabilir. En sık perforasyon yeri ileoçekal
bileşke ve sigmoid kolondur.
Alzheimer hastalığında öz bakım ve farkındalık azalmaktadır, o nedenle semptom ve bulgular
daha yakından izlenmelidir. Hasta öyküsü iyi irdelenmeli ve klinik şüphe halinde erken
müdahale edilmesi için gerekli tetkikler yapılmalıdır. ERCP katater öyküsü olan hastalarda
kataterin yer değiştirebileceği ve ona bağlı komplikasyonlar ortaya çıkabileceği her zaman
akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Biliyer stent, Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi,
İntestinal perforasyon
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ABSTRACT
The elderly population is increasing day by day due to developments in medicine and the
prolongation of human life. Symptoms and clinical presentation may be different in elderly
patients. Now more elderly patients are encountered and difficulties may be experienced in
diagnosing elderly patients. Self-care and awareness are reduced in Alzheimer's disease. This
group of patients may experience problems and delays due to late arrival at the hospital in
diagnosing diseases. It is aimed to discuss the issue of foreign body-related intestinal
perforation in the elderly patient, based on the case in which the stent placed during the
endoscopic retrograde cholangio pancreatography (ERCP) procedure caused small bowel
perforation after falling into the intestine in a patient with Alzheimer's disease who stayed in a
nursing home.
Biliary stents are inserted for benign and malignant diseases in the biliary tract. The most
common complications associated with biliary stents are obstructive jaundice and cholangitis
due to stent obstruction. Displacement of biliary stents is seen in 6% of patients. Although
very rare, long-term complications such as displacement and perforation due to biliary stents
can be seen. Displacement is more common in plastic stents than metal stents. Displaced
stents are often fecally expelled or remain asymptomatically in the intestine. The presence of
pathologies such as colonic diverticulum and abdominal hernia increases the possibility of
complications of the displaced stent. Foreign body in the gastrointestinal system can cause
obstruction, perforation, bleeding and fistula. The most common perforation sites are the
ileocecal junction and the sigmoid colon.
Self-care and awareness are reduced in Alzheimer's disease, so symptoms and signs should be
monitored more closely. The history of the patient should be examined well and necessary
tests should be done for early intervention in case of clinical suspicion. In patients with a
history of ERCP catheter, it should always be kept in mind that the catheter can be displaced
and related complications may occur.
Keywords: Biliary stent, Endoscopic retrograde cholangio pancreatography, Intestinal
perforation
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KONUT TASARIMINDA VE UYGULANMASINDA
TEKNOLOJİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE ROLE OF TECHNOLOGY IN SUSTAINABLE HOUSING
DESIGN AND APPLICATION

Ahmet Cihat ARI
Öğr.Gör., Yozgat Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Mimari
Restorasyon Programı, Yozgat / Türkiye
ORCID:0000-0002-4690-8968
ÖZET
Eski zamanlardan günümüze kadar olan süreç içinde yapı tasarımında ve uygulamasında
birçok değişim yaşanmıştır. Teknolojik gelişimlerin etkisiyle yeni yapı malzemeleri üretilmiş
ve yapım teknikleri geliştirilmiştir. Yakın zamanda dünya nüfusunun artması ve hızlı
kentleşme nedeniyle konut ihtiyacı sorununu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca küresel nüfus artışı ve
sanayileşme nedeniyle konutların enerji ihtiyacı da artmıştır. Enerji ihtiyacını karşılamak için
başlangıçta fosil yakıtlar kullanılmıştır. Ancak, fosil yakıtların, enerji ihtiyacında yetersiz
kalması nedeniyle, doğal kaynakların kullanılması önem kazanmıştır. Enerji tüketiminde
başlangıçta kullanılan fosil yakıtlar, atmosferde sera gazının salınımına neden olmuş ve bu da
iklim değişikliği, hava kirliliği gibi sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, konut
tasarımında ve uygulanmasında sürdürülebilir, ekolojik ve çevreyi kirletmeyen yapılar,
insanlar için önemli hale gelmiştir.
Bu çalışmada, sürdürülebilir konut tasarımında ve uygulanmasında teknolojinin rolünün
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, çalışmanın ilk kısmında, konut kavramı, konutun
tarihsel gelişimi ve konutun bölümleri incelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında,
sürdürülebilir konut tasarımında ve uygulanmasında teknolojinin rolünü inceleyebilmek için
akıllı ev sistemi ve 3 boyutlu yazıcılar araştırılmıştır. Çalışmada, yapı üretiminde 3 boyutlu
yazıcılar ve akıllı ev teknolojisiyle yapılan yurt içi ve yurt dışı örnekler verilmiştir. Ayrıca
çalışmada, sürdürülebilir konut tasarımında güneş ve rüzgâr enerjisi gibi doğal yenilenebilir
enerji kaynakları açıklanmıştır. Çalışmanın konusu kapsamında, yurt içi ve yurt dışı
makaleler, kitaplar, yayınlanan tezler, web kaynakları gibi literatür araştırmaları yapılmıştır.
Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, günümüzde teknolojik alanda yaşanan
gelişmeler, artan konut ihtiyacı ve sürdürülebilir yapıların inşa edilmesi giderek önem
kazanmaktadır. Yapı üretiminde 3 boyutlu yazıcılar, malzemelerin kullanımını minimuma
indirmekte, iş gücünden tasarruf etmekte ve inşaat süresini kısaltmaktadır. Ayrıca 3 boyutlu
yazıcılar, yapı tasarımında, mimarın karmaşık ve çeşitli formlar yapabilmesini sağladığından,
günümüzde tercih nedeni olmaktadır. Akıllı konutlarda ısı, aydınlatma gibi enerji ihtiyacı,
güneş ve rüzgâr enerjisiyle sağlanmaktadır. Bu konutlarda enerji tasarrufunun sağlanmasının
yanı sıra doğaya ve çevreye zarar verilmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Konut, 3 Boyutlu Yazıcılar, Sürdürülebilirlik, Yapı Teknolojisi
ABSTRACT
There have been many changes in building design and application from ancient times to the
present. With the effect of technological developments, new building materials were produced
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and construction techniques were developed. Due to the increase in the world population and
rapid urbanization, the problem of housing need has arisen. In addition, due to the global
population growth and industrialization, the energy need of the houses has increased. Fossil
fuels were initially used to meet the energy needs. However, the use of natural resources has
gained importance due to the inadequacy of fossil fuels in energy needs. Fossil fuels initially
used in energy consumption caused the emission of greenhouse gases in the atmosphere,
which led to problems such as climate change and air pollution. For this reason, sustainable,
ecological and non-polluting buildings have become important for people in housing design
and implementation.
In this study, it is aimed to examine the role of technology in sustainable housing design and
implementation. For this purpose, in the first part of the study, the concept of housing, the
historical development of housing and parts of housing are examined. In the second part of
the study, smart home systems and 3D printers were investigated in order to examine the role
of technology in sustainable housing design and implementation. In the study, domestic and
foreign examples made with 3D printers and smart home technology in building production is
given. In addition, natural renewable energy sources such as solar and wind energy in
sustainable housing design are explained in the study. Within the scope of the subject of the
study, literature researches such as domestic and international articles, books, published
theses, web resources were made. As a result of researches and examinations, today's
technological developments, increasing housing need and building sustainable structures are
becoming increasingly important. 3D printers in building production minimize the use of
materials, save labor and shorten construction time. In addition, 3D printers are preferred
today because they enable the architect to make complex and various forms in building
design. Energy needs such as heat and lighting in smart homes are provided by solar and wind
energy. In these houses, besides saving energy, nature and the environment are not harmed.
Keywords: Smart Housing, 3D Printers, Sustainability, Building Technology
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DİJİTAL ÇAĞDA TÜRKİYE’DE ULUSAL YAYIN YAPAN MÜZİK TELEVİZYON
KANALLARININ MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Dr. Kenan BÖLÜKBAŞ
TRT Müzik Kanal Koordinatörü
ÖZET
20. Yüzyıl ilk yarısı, kitle iletişim araçlarının teknolojik açıdan çok hızlı geliştiği bir dönem
olmuştur. Bu durum, teknolojinin gelişmesiyle birlikte radyo ve televizyon yayıncılığı ile
müzik endüstrisi arasındaki ilişkiye de yansımıştır.
Günümüzde müzik endüstrisinin kitlelere ulaşma mecralarının radyo ve televizyonların
yanında dijital platformlara doğru da çeşitlendiği görülmektedir. Bu dijital ortam, radyo ve
televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının yayın içeriklerinin şekillenmesinde ve
hedefledikleri kitleye ulaşılması noktasında da belirleyici bir rol üstlenmiştir.
Özellikle modern endüstri ile iç içe olan ve yayıncılıkta önemli bir içerik alanı oluşturan
müzik sektörünün, bu değişim ve gelişmelerden etkilendiğini söylemek mümkündür.
Türkiye’de 1990’lı yıllarda Kral TV ile başlayan video müzik yayıncılığının, bugün ulusal
çapta yayın yapan birçok TV kanalında bunu görmek mümkündür. Bu kanalların içerikleri,
yayın politikalarının yanı sıra özellikle dijital platformlarda öne çıkan popülariteye göre
farklılık gösterebilmektedir. Kamu hizmeti yayıncılığı yapan TRT Müzik ise daha çok içerik
üretici bir misyon yüklenerek diğer müzik kanallarından belirgin şekilde ayrışmaktadır. Bütün
bu farklılıklar, müzik yayıncılığının geleceğini sorgular hale getirmektedir. Günümüzde
özellikle dijitalleşme ile YouTube, Fizy, Spotify gibi mecraların kullanımının artması,
televizyonda müzik yayıncılığının geleceğinin irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu
platformların müzik yayıncılığından ayrı olarak mı yoksa müzik yayıncılığının devamı olarak
mı değerlendirilmesi noktasında bir ikilem karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada televizyonda
müzik yayıncılığı yapan kanalların hedef kitlesine ait profil önem kazanmaktadır. Özellikle
içerik üretimlerinin daha çok birebir şekillenebildiği dijital platformlarda gençlerin
yönelimleri, tercihleri ve beklentileri, televizyonda müzik yayıncılığı yapan kanallar için bir
araştırma alanı olmaktadır. Dolayısıyla bu kitlenin ve halihazırda var olan izleyici kitlesine ait
yönelimlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de televizyon müzik
yayıncılığını ve unsurlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, televizyon
yayıncılığının günümüze kadar geçirdiği evreler tematik bir açıdan ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, müzik yayıncılığı, dijitalleşme
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BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN
TİROİD HACMİ İLE TİROİD HORMONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THYROID VOLUME
OBTAINED BY COMPUTED TOMOGRAPHY AND THYROID HORMONES
Serkan ÖNER
Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Orcid-: 0000-0002-7802-880X,
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Arş. Gör., Karabük Üniversitesi, Orcid-: 0000-0002-0118-6711

Zülal ÖNER
Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Orcid: 0000-000304591015,
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Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Orcid: 0000-0002-6067-0087,
ÖZET
Tiroid hacminin ve tiroid ile ilişkili hormonların ortalama üstündeki veya altındaki değerleri
hem birçok hastalığın tanısında hekime yol gösterir hem de erken tedavi protokolünün
hazırlanmasında önemli rol oynar. Bu çalışmadaki amaç bilgisayarlı tomografi (BT)
görüntülerinden elde edilen tiroid hacmi ile thyroid stimulating hormone (TSH), Triiodotironin
(T3), Tiroksin (T4) hormonları arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu çalışma, 25 – 50
yaş aralığındaki 67 bireye (31 Kadın, 36 Erkek) ait Toraks BT görüntüleri üzerinden
yapılmıştır. Elde edilen görüntüler Digital Imaging and Communications in Medicine
formatında kişisel iş istasyonu olan Horos Medical Image Viewer (Version 3.0, ABD)
programına aktarılıp Region of İnterest (ROI) aracı ile her bir bireye ait tiroid hacmi
ölçülmüştür. Bireylere ait TSH, T3, T4 değerleri ile tiroid hacmi arasındaki ilişki ve ilişkinin
derecesi ise Pearson Correlation analizi ile ortaya konulmuştur (Minitab 17). Tiroid hacminin
kadınlardaki ortalaması 13.37 ± 5.20 cm3, erkeklerdeki ortalaması ise 16.62 ± 6.55 cm3 olarak
tespit edilmiştir. TSH hormonunun ortalaması kadınlarda 3.08 ± 2.01 cm3, erkeklerde 2.10 ±
2.42 cm3, T3 hormonunun ortalaması kadınlarda 2.94 ± 0.69 cm3, erkeklerde 3.35 ± 0.68 cm3,
T4 hormonunun ortalaması kadınlarda 1.12 ± 0.18 cm3, erkeklerde 1.23 ± 1.12 cm3 olarak tespit
edilmiştir. Pearson Correlation testi ile bezin hacmi ile TSH arasında negatif anlamlı bir ilişki
(p = 0.005), T3 ve T4 arasında ise pozitif anlamlı bir ilişki (p = 0.016) bulunmuştur. Tiroid
hacminin belirlenmesi için kullanılan BT görüntüleri üç boyutlu olması ve rekonstrüksiyon
imkanı sunmasından dolayı diğer görüntüleme metotlarına göre daha güvenilir ve modern bir
teknoloji imkanı sunmaktadır. Tiroid hacmi ile TSH, T3, T4 hormonları arasındaki ilişki
tiroidin birçok hastalığı ve patolojisi hakkında klinisyenlere bilgi verebilir.
Anahtar Kelimeler: Tiroid Hacmi; thyroid stimulating hormone; Triiodotironin; Tiroksin
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ABSTRACT
Thyroid volume and thyroid-related hormones above or below average both guide the physician
in the diagnosis of many diseases and play an important role in the preparation of the early
treatment protocol. The aim of this study is to reveal the relationship between thyroid volume
obtained from computed tomography (CT) images and thyroid stimulating hormone (TSH),
Triiodothyronine (T3), Thyroxine (T4) hormones. This study was conducted on Thoracic CT
images of 67 individuals (31 females, 36 males) between the ages of 25 and 50. The images
obtained were transferred to the Horos Medical Image Viewer (Version 3.0, USA) program,
which is a personal workstation in Digital Imaging and Communications in Medicine format,
and the thyroid volume of each individual was measured with the Region of Interest (ROI) tool.
The relationship and degree of relationship between TSH, T3, T4 values of individuals and
thyroid volume were revealed by Pearson Correlation analysis (Minitab 17). The mean thyroid
volume in women was 13.37 ± 5.20 cm3, and the average in men was 16.62 ± 6.55 cm3. The
average of the TSH hormone was 3.08 ± 2.01 cm3 in women, 2.10 ± 2.42 cm3 in men, 2.94 ±
0.69 cm3 in women, 3.35 ± 0.68 cm3 in men, and 1.12 ± 0.18 cm3 in women and 1.23 ± 1.12
cm3 in men. A negative significant relationship (p = 0.005) was found between the volume of
the gland and TSH with the Pearson Correlation test, and a positive significant relationship (p
= 0.016) between T3 and T4. CT images used for determination of thyroid volume offer a more
reliable and modern technology compared to other imaging methods due to their threedimensional and reconstruction possibility. The relationship between thyroid volume and TSH,
T3, T4 hormones can provide information to clinicians about many diseases and pathologies of
the thyroid.
Keywords: Thyroid Volume; thyroid stimulating hormone; Triiodotironin; Tiroksin
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Abstract
Salt toxicity is a brutal environmental factor affecting crop production worldwide. Biochar,
a byproduct of the process of pyrolysis, is a carbon-rich material which has the potential to
ease the harmful effects of salinity. Use of microbial inoculants to counteract salinity stress
is also a sound option to increase crop growth and yield under stress environments.
The present study was conducted to access the combined effect of cotton biochar and salttolerant bacteria (PGPBs) to improve wheat growth and the quality of salt-affected soil.
Treatments used in the study are; T1; No biochar (Negative control), T2: cotton stalk @10
t ha-1 (Positive control), T3: cotton stalk @20 t ha-1 (Positive control), T4: cotton stalk @10
t ha-1 + Halotolerant (Positive control), T5: cotton stalk @20 t ha-1 + Halotolerant (Positive
control), T6: cotton stalk biochar (CB) equivalent to @10 t ha-1, T7: cotton stalk biochar
(CB) equivalent to @20 t ha-1, T8: Halotolerant (Halotolerant control), T9: cotton stalk
biochar (CB) equivalent to @10 t ha-1 + Halotolerant, T10: cotton stalk biochar (CB)
equivalent to @20t ha-1 + Halotolerant.
The results of the study showed the significant positive effect of applied amendments on
wheat growth parameters. The highest values for all the parameters were obtained with the
combined application of 20 tha-1 biochar and halotolerant. Sole application of halotolerant
also had a positive effect on improving wheat growth under salinity stress. In terms of soil
properties, a substantial decrease in soil pH, EC and Na+ was observed after crop harvest
for all treatments. Whereas, a significant increase in soil organic matter (OM), soil total
nitrogen (TN) and exchangeable cations (Ca2+, Mg2+ and K+) were recorded.
In the light of the results it is concluded that, since salt-affected soils are highly degraded
and need special attention for their reclamation, combined application of halotolerant
bacteria and biochar could be a sensible approach to help restore the soil's fertility and
productivity, thereby improving the crop yields.
Keywords: cotton biochar, halotolerant bacteria, salt-stressed soils, wheat growth
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ÖZET
Kurkumin, zerdeçal baharatının (Curcuma longa L.) başlıca polifenol bileşenidir. Özellikle
antikanser ve antiinflamatuar etkileri araştırılan kurkuminin; antioksidan, antimikrobiyal,
antiviral etkileri de yapılan çalışmalarda görülmüştür. Kurkumin; protein transkripsiyon
faktörleri, büyüme faktörleri ve reseptörleri, sitokinler, hücre proliferasyonunu ve apoptozunu
düzenleyen genler dahil olmak üzere çok sayıda hedefi modüle eden pleiotropik özelliklere
sahiptir. Kanser, bilindiği üzere dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralardadır. İleri
teknolojik gelişmelere rağmen, henüz kanser tedavisinde istenilen hedefe ulaşılamamıştır.
Kemopreventif ajanlar, karsinogenezisin aşamalarını tersine çevirebilen, baskılayabilen veya
hastalığın ilerlemesini önleyebilen doğal veya sentetik ajanlardır. Kurkumin; Amerikan Gıda
ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış 13 kemopreventif ajandan biridir. Kurkuminin
sahip olduğu düşük molekül ağırlığı, anti-neoplastik ve non-toksik özellikler, bu molekülü
kemoterapötik ilaç geliştirilmesinde bir öncü haline getirmektedir. Suda çözünülürlüğü zayıf
ve oral biyoyararlanımı düşük olan kurkuminin, tedavide etkinliğini artırabilmek için lipozomal
kurkumin formülasyonları geliştirilmiştir. Kurkumin, çeşitli mekanizmalarla farklı kanser
türleri üzerinde antikanserojen etkisini gösterir. İnsan pankreas tümör hücrelerinde NF-кB’nin
fazlaca bulunduğu ve kurkuminin NF-кB ekspresyonunu baskılayabildiği ortaya konmuştur.
Yapılan çalışmalarda, kurkuminin meme kanser hücrelerinde ornitin dekarboksilaz aktivitesini
inhibe ederek antiproliferatif etki gösterdiği belirlenmiştir. Kurkumin, mide ve kalın bağırsak
kanser hücre hatlarında 5- Fluorouracil (5-FU) ile sinerjistik etki göstererek kanser hücrelerinin
büyümesini inhibe etmiştir. Ayrıca; kurkumin, baş-boyun kanser hücrelerinde sisplatinin
duyarlılığını artırmışken, prostat kanser hücrelerindeki araşidonat 5-lipoksijenazı inhibe ederek
antineoplastik etkisini göstermiştir. Diğer yandan; kurkumin, HPV ile enfekte hücrelerde de
antikanser aktivitesi kanıtlanmıştır. Bu çalışma ile zerdeçal baharatının aktif bileşeni olan
kurkuminin kemopreventif etkisi güncel literatür eşliğinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurkumin, Kemopreventif etki, Curcuma longa L., Zerdeçal
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ABSTRACT
Curcumin is the major polyphenol component of curcuma spice (Curcuma longa L.). Especially
curcumin, whose anticancer and anti-inflammatory effects were investigated; Its antioxidant,
antimicrobial
and
antiviral
effects
have
also
been
seen
in
studies.
Curcumin has pleiotropic properties that modulate multiple targets, including protein
transcription factors, growth factors and their receptors, cytokines, and genes regulating cell
proliferation and apoptosis. As is known, cancer is one of the leading causes of death in the
world. Despite advanced technological developments, the desired goal in cancer treatment has
not been achieved yet. Chemopreventive agents are natural or synthetic agents that can reverse,
suppress the stages of carcinogenesis or prevent the disease progression. Curcumin is one of 13
chemopreventive agents approved by the US Food and Drug Administration (FDA).
Curcumin's low molecular weight, anti-neoplastic and non-toxic properties make this molecule
a precursor for the development of chemotherapeutic drugs. Liposomal curcumin formulations
have been developed to increase the efficacy of curcumin, which have poor water solubility and
low oral bioavailability. Curcumin can show anticarcinogenic effect on different types of cancer
through various mechanisms. It has been demonstrated that NF-кB is abundant in human
pancreatic tumor cells and curcumin can suppress NF-кB expression. Studies have shown that
curcumin has an antiproliferative effect by inhibiting the activity of ornithine decarboxylase on
breast cancer cells. Curcumin can inhibit the growth of cancer cells by showing a synergistic
effect with 5- Fluorouracil (5-FU) in gastric and colon cancer cell lines. In addition, curcumin
can also increase the sensitivity of cisplatin in head and neck cancer cells while it showed
antineoplastic effect by inhibiting arachidonate 5-lipoxygenase in prostate cancer cells. On the
other hand; curcumin has been also evidenced by the anticancer activity in HPV infected cells.
In this study, the chemopreventive effect of curcumin, which is the active ingredient of curcuma
spice, was examined in the accompanied by the current literature.
Keywords: Curcumin, Chemopreventive effect, Curcuma longa L., Curcuma
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2 SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KOLUN I-PD İLE HAREKET KONTROLÜ
MOTION CONTROL OF 2-DOF ROBOT ARM WITH I-PD
Gürkan KAVURAN
Dr. Öğr. Üyesi, Elektrik-Elektronik Müh., Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya
ORCID: 0000-0003-2651-5005
Turan GÜRGENÇ
Arş. Gör. Dr., Otomotiv Müh., Fırat Üniversitesi, Elazığ
ORCID: 0000-0002-7678-2673
ÖZET
Günümüzde robotik uygulamalar birçok alanda etkisini göstermeye başlamıştır. Endüstri 4.0 ile
birlikte insansız ve otonom çalışan sistemler, gerek zaman gerekse güvenilirlik açısından ilgi
görmektedir. Bu nedenle ilgili sistemlerin daha iyi tasarlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
iş yaşamını kolaylaştıran endüstriyel robotlar günlük hayatta kullanılan robotların aksine yapısal
olarak seri ve paralel olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Genellikle, üretim ve
montaj faaliyetleri sürdüren fabrikaların birçoğunda seri manipülatörler tercih edilmektedir. Robot
kol olarak da bilinen bu manipülatörlere ait uç efektörlerin, hareket uzayında istenilen noktaya
ulaşabilmesi önem arz etmektedir. Bunu sağlamak amacıyla, robot ayağından uç noktaya kadar
olan hareketi temsil eden modelin doğru oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca seri robotun
serbestlik noktalarında bulunan motorun tork ve akım kontrolleri doğru yapılmalıdır.
Endüstride kullanılan kontrol algoritmalarının temelini genellikle PID denetleyiciler
oluşturmaktadır. Tasarım basitliği ve kullanım kolaylığı gibi avantajlara sahip bu denetleyicilerin
de bazı olumsuz yanları vardır. PID’nin yapısında bulunun oransal ve türevsel bileşenlerden dolayı,
referans girdi işaretindeki anlık değişiklikler, denetleyici çıkış işaretinde de ani sıçramalara neden
olmaktadır. Bu durum sistemin kontrol edilebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte,
yapısal sınırlamaları nedeniyle, PID denetleyicilerinin, kötü konumlandırılmış karmaşık kutuplara
sahip durumlar için zayıf kapalı döngü performansları sergiledikleri bilinmektedir. Bu nedenle,
yukarıda belirtilen olumsuzlukların üstesinden gelmek için alternatif kontrolör yapıları
önerilmiştir. Bunlardan biri de PID’den türetilerek elde edilen I-PD denetleyicidir. Bu yapıda,
sadece integratör içeren bileşenin girişi hata sinyali ile beslendiği için girişte meydana gelen ani
değişimlerin sistemi olumsuz etkilemesi önlenmiştir.
Bu çalışmada 2 serbestlik derecesine sahip robot kolun, 2 eksenli düzlemdeki hareketi I-PD
denetleyici ile kontrol edilmiştir. Robotun MATLAB-Simulink modeli, kinetik ve potansiyel enerji
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formülleri kullanılarak elde edilen Lagrange dinamiğine göre elde edilmiştir. Her bir eksene ait
sistem hareketini temsil eden açısal değişimler geri besleme hattında kullanılmıştır. Robota ait
paremetreler şu şekilde seçilmiştir; birinci kolun uzunluğu L 1 =1 m, ikinci kolun uzunluğu L 2 =1 m,
birinci kolun ağırlığı M 1 =1 kg, ikinci kolun ağırlığı M 2 =1 kg ve yer çekimi ivmesi g=9.81 m/s2 ve
durum değişkenlerinin başlangıç değerleri x 0 = [0 0 π - π 0 0]. Ayrıca her iki açı için I-PD
parametreleri K i = 6, K p = 12 ve K d = 9 olarak seçilmiştir. Referans giriş değerleri [θ 1 , θ 2 ] = [π/2, π/3]. Yapılan simülasyon çalışmalarına göre, I-PD ile kontrollü sistemin daha küçük aşmayla daha
iyi yanıtlar sağladığı gözlenmiştir. Sistem çıkışı, geleneksel PID denetleyiciye kıyasla daha hızlı
oturma süresiyle referans sinyali yakalamıştır.
Anahtar Kelimeler: 2 serbestlik dereceli robot kol, I-PD kontrol, Konum kontrolü.
ABSTRACT
Nowadays, robotic applications have started to show their effects in many areas. Unmanned and
autonomous systems with Industry 4.0 attract attention in terms of both time and reliability.
Therefore, it reveals the necessity of better design of the relevant systems. Industrial robots that
make work life easier are examined under two main headings as serial and parallel, unlike robots
used in daily life. Generally, serial manipulators are preferred in most of the factories that carry out
production and assembly activities. It is important that the end effectors of these manipulators, also
known as robot arms, reach the desired point in the motion space. In order to achieve this, the
model representing the movement from the robroot to the end point should be created correctly. In
addition, the torque and current controls of the motor located at the freedom points of the serial
robot should be done correctly.
PID controllers are the basis of the control algorithms used in the industry. These controllers, which
have advantages such as simplicity of design and ease of use, also have some downsides. Due to
the proportional and differential components in the structure of the PID, alterations in the reference
input signal cause instantaneous picks in the controller output signal. This situation negatively
affects the controllability of the system. However, due to their inherent limitations, PID controllers
are known to exhibit poor closed loop performances for situations with poorly positioned complex
polarities. Therefore, alternative controller structures have been proposed to overcome the
drawbacks mentioned above. One of them is the I-PD controller derived from the PID. In this
structure, since only the input of the component containing the integrator is fed with an error signal,
instantaneous alterations occurring at the input are prevented from adversely affecting the system.
In this study, the motion of the robot arm with 2 degrees of freedom (DOF) in the 2-axis plane was
controlled by the I-PD controller. The MATLAB-Simulink model of the robot was obtained
according to the Lagrange dynamics obtained by using kinetic and potential energy formulas.
Angular changes representing the system motion of each axis are used in the feedback line.

161

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

18-20 Aralık 2020
MALATYA

Parameters of the robot are selected as follows; The length of the first arm is L 1 = 1 m, the length
of the second arm is L 2 = 1 m, the mass of the first arm is M 1 = 1 kg, the mass of the second arm
is M 2 = 1 kg, and the gravitational acceleration is g = 9.81 m / s2 and the initial values of the state
variables x 0 = [0 0 π - π 0 0]. In addition, I-PD parameters for both angles were chosen as K i = 6,
K p = 12 and K d = 9. Reference input values [θ 1 , θ 2 ] = [π / 2, - π / 3]. According to the simulation
studies, it has been observed that the controlled system with the I-PD provides better responses
with smaller overshoot. The output of the system catch the reference signal with faster settling time
compared to that with the conventional PID controller.
Keywords: 2 DOF robot arm, I-PD control, Position control.
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TÜRKİYE ÖZELİNDE KARBON AYAK İZİ’NİN AZALTILMASINDA NÜKLEER
ENERJİNİN ETKİSİ
EFFECT OF NUCLEAR ENERGY ON REDUCING CARBON FOOTPRINT
IN TURKEY SPECIAL
Erol KAPLUHAN
Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-2500-1259
ÖZET
Artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmeler sonucu enerji kaynaklarının yoğun kullanılması
kaynakların tükenmesi ve küresel ısınmanın artmasına sebep vermektedir. Bu amaçla bilim
insanları başta enerji olmak üzere dünya üzerindeki kaynakların tüketimi sonucu oluşan
zararların tespit edilmesi ve en aza indirmesi amacıyla karbon ayak izi kavramını öne
sürmüşlerdir. Karbon ayak izi, küresel ölçekte toplam ekolojik ayak izinin en büyük bileşeni
olduğu gibi, Türkiye’nin Ayak İzinin de en önemli parçasını oluşturmaktadır. Karbon Ayak İzi,
ülke içinde kullanılan fosil yakıtlardan ortaya çıkan salımlar, ithal edilen ürünlerin üretim
sürecinde salınan karbon, ülkenin uluslararası ticarette ortaya çıkan salımlardaki payı ve fosil
yakıt dışı karbon salımlarını içerir.
İnsan nüfusunun artışı sebebi ile kaynak tüketimi, enerji ihtiyacı ve fosil kaynaklara bağımlılık
artmış, bunun neticesinde ekolojik dengenin bozulması ve sera gazları artışı ile küresel ısınma
ortaya çıkmıştır. Sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin getirdiği enerji ihtiyacındaki artış,
Türkiye’nin dışa bağımlılığının da giderek artmasına sebep olmuştur. Türkiye’nin enerji
politikalarını belirleyerek, alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi ve dünyanın ikinci en büyük
toryum rezervine sahip bir ülke olarak nükleer enerjiyi kullanmaya başlaması zorunlu hale
gelmiştir. Türkiye hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji
kaynakları bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Ancak var olan potansiyelin
sadece küçük bir kısmı kullanabilmektedir. Üretimde kullanılan enerji kaynaklarının (doğalgaz
ve ham petrol gibi) büyük kısmı fosil yakıtlarla karşılanmaktadır. Bu kaynaklar ülke içinde
yeterli düzeyde üretilemediği için ithal edilmek zorundadır. Türkiye’nin yüksek cari işlemler
açığı vermesinin altında yatan en önemli nedenlerden biri üretimin ve enerji kullanımının
ithalata bağımlı yapısıdır.
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye nükleer enerjiyi, hem sürdürülebilirlik hem de
kalkınma hedeflerinin yanı sıra karbon ayak izinin azaltılması için alternatif bir enerji kaynağı
olarak seçmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik nükleer enerji
kaynaklarına yönelmesinin ne derece gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır. Temiz enerji üretim
ve tüketiminin yaratacağı pozitif etkilerin çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri sürdürülebilirlik
yolunda büyük değer kazanmaktadır. Bu doğrultuda enerji kaynaklarından gerçekleştirilen
enerji üretiminin yüksek verim ve temiz teknolojilerle gerçekleştirilmesi, nükleer enerji
kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi günümüzün en önemli hedefleri arasında yer
almaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Karbon Ayak İzi, Yeşil Ekonomi, Enerji Kaynakları, Nükleer Enerji,
Nükleer Santral, Türkiye.
ABSTRACT
As a result of the increasing world population and technological developments, the intensive
use of energy sources causes the depletion of resources and the increase of global warming. For
this purpose, scientists have suggested the concept of carbon footprint in order to detect and
minimize the damages caused by the consumption of resources, especially energy, around the
world. Carbon footprint is the largest component of the total ecological footprint on a global
scale, as well as it is the most important part of the Turkey’s footprint. Carbon footprint
provides emissions arising from fossil fuels used in the country, carbon emitted in the
production process of the products imported, country's share of emission in relation with the
international trade and, non-fossil fuel carbon emissions.
Higher consumption of resources due to increased population and the increased use of
greenhouse gases, an element that imbalances nature as a result of the dependence upon energy
resources in a modernizing world, and the consequent greenhouse effect and global climate
change have recently increased their effect on our World. The Increase in demand for energy
as a result of the industrialization and technological development has increased Turkey’s
external dependence for energy. Turkey has to establish its energy policy by using alternative
energy resources and start using nuclear energy as the owner of the biggest thorium resource in
the world. Turkey has quite high potential renewable energy sources such as hydraulic, solar,
wind, geothermal and biomass. However, there was only a small part of the potential can be
used. The majority of energy resources (like natural gas and crude oil) used in production are
met with fossil fuels. Because these resources cannot be produced in the country at a sufficient
level, they have to be imported. One of the most important reason underlying high current
account deficit is import-dependent structure of production pattern and energy usage in Turkey.
As a developing country, Turkey has chosen nuclear energy as an alternative energy source for
both sustainability and Development Goals, as well as for reducing its carbon footprint. The
aim of this research is to emphasize the necessity of using nuclear energy sources in Turkey in
the name of reducing the carbon footprint rates. Clean energy production and consumption is
vital in terms of reaching environmental, social and economic sustainability. Moreover, use
nuclear energy sources will undoubtedly create high efficiency in the energy production.
Keywords: Carbon Footprint, Green Economy, Energy Resources, Nuclear Energy, Nuclear
Power Plant, Turkey.
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TÜRKİYE’DE BİYOEKONOMİ
BIOECONOMY IN TURKEY
Latife Ceyda İRKİN
Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-6603-8413
ÖZET
Bitki ve hayvanlar dahil tüm canlıların araştırma, geliştirme, üretim, ticaret ve tüketimi ile ilgili
ekonomik faaliyetlerinin tümüne biyoekonomi adı verilir. Biyoekonomi ile biyoteknolojik yöntemler
kullanılarak canlılardan artı değerler üretip ekonomik kazançların sağlanması hedeflenmektedir. Bu
kazançta amaç, sağlıkta gelişme, tarımsal/endüstriyel alanda verim ve kalite artışı, çevrede
sürdürülebilir iyileştirmedir. Biyoekonomi, gıda, yem, enerji, kimyasal ve sanayi ürünlerinin
biyolojik kaynaklardan sürdürülebilir biçimde üretilmesiyle ortaya çıkan ekonomik faaliyetlerin
bütünüdür. Biyoekonomide temel amaç üretim alanında sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayarak
ekonomiye katkıda bulunmaktır. Söz konusu etkinlik, tarım ve orman alanına yönelikse yeşil,
endüstriyel alan ile ilgiliyse beyaz ve sucul ekosisteme yönelikse mavi biyoekonomi adını almaktadır.
Biyoekonomi, biyoteknoloji ile ekonomiyi bilim, toplum ve endüstri ekseninde birleştiren ve
günümüzde giderek büyüyen dünya nüfusu sebebiyle oluşan sürdürülebilirlik problemine akılcı
çözümler üretmeye çalışan disiplinlerarası bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda ülkemizden
bir örnek verilebilir. Biolive, coğrafyamızda bulunan değerli bir atık olan zeytin çekirdeğinden
biyoplastik hammaddesi üretmektedir. Özetle biyo-tabanlı ekonomi ve bunu oluşturan biyoteknoloji,
sürdürülebilirlik için önem taşımaktadır. Mevcut problemlerimizin bir çoğunun çözümüne henüz
ulaşabilmiş değiliz. Ancak kaynakların gün geçtikçe tükendiğinin ve gün geçtikçe azaldığının
farkında olmalıyız. Bu noktada bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında, doğadan esinlenerek
düşünmemiz ve tasarılarımızı gözden geçirmeliyiz.
Anahtar Kelimeler: Biyoekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre, Kaynak.
Abstract
All of the economic activities related to research, development, production, trade and consumption
of all living things (including plants and animals) are called bioeconomics. By using bioeconomy and
biotechnological methods, it is aimed to produce added value from living things and to provide
economic gains. The purpose of this gain is improvement in health, increase in yield and quality in
the agricultural/industrial field, sustainable improvement in the environment. Bioeconomy is the
totality of economic activities that result from the sustainable production of food, feed, energy,
chemical and industrial products from biological resources. The main purpose in bioeconomics is to
contribute to the economy by providing sustainable improvement in the field of production. The
activity in question is called green if it is aimed at agriculture and forestry, white if it is related to the
industrial area, and blue bioeconomy if it is for the aquatic ecosystem.
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Bioeconomy is an interdisciplinary field that combines biotechnology and economy in the axis of
science, society and industry and tries to find rational solutions to the sustainability problem that is
caused by the growing world population. An example from our country can be given in this field.
Biolive produces bioplastic raw materials from olive seed, which is a valuable waste in our country.
Briefly, the bio-based economy and the biotechnology are very important for sustainability. We
haven't been able to find solutions for many of current problems yet. However, we must be aware that
the resources are getting depleted and decreasing day by day. At this point, with the help of science
and technological developments, we have to think and review our designs inspired by the nature.
Keywords: Bioeconomy, Science, Technology, Environment, Resource.
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SCANNING OF ANNEALING TEMPERATURE AND TIME FOR Bi-2212
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Orcid: 0000-0001-7976-4887
Doç.Dr. Gürcan YILDIRIM
Abant Izzet Baysal University, Department of Mechanical Engineering, Bolu–Turkey, 1428,
Orcid: 0000-0002-5177-3703

Abstract
In the current study, we have done some experiments such as powder X-ray diffraction (XRD)
and temperature-dependent electrical resistivity (ρ-T) so that we can determine the best annealing
ambient (temperatures ranging from 830 to 850°C with the temperature step of 10°C, and time
between 24-48 h with the change in every 24 h) for the production of Bi-2212 superconducting
phase. For this reason, we initially have produced a superconducting material with the Bi-2212
phase by means of standard solid-state reaction method using the powder of chemicals (within the
Bi2.1Sr2.0Ca1.1Cu2.0Oy) within the high purity such a value of 99.9. all the bulk materials are
separately exposed to the different annealing temperature (830-850 °C) and duration (24-48 h). The
experimental findings show that the superconducting and crystallinity quality are strongly
dependent upon the annealing ambient. In more detail, among the compounds prepared in the
present work the material prepared at 840 °C for 24 h exhibits the lowest resistivity value of about
2Ω mcm whereas the maximum value of 8 about mΩcm is attributed to the compound produced at
the temperature of 850°C at the duration of 48 h. Moreover, the maximum onset and offset critical
transition are found to be about 82 K and 79 K for the material prepared at 840 °C for 24 h.
Consequently, in this context the study suggests that if anyone produces a Bi-2212 superconductor
with the highest offset and onset critical transition temperatures s/he should prefer the combination
of time and temperature of 840 °C at 24 h (most ideal environment) for production conditions.
Key Words: Production of Bi-2212 superconducting phase; Most ideal annealing ambient;
Optimum temperature and time.
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DETERMINATION OF POSSIBLE HIGHEST Bi-2212 SUPERCONDUCTING
PHASE BASED ON ANNEALING AMBIENT WITH SEMI-EMPIRICAL
APPROACHES
Dr. Ümit ERDEM
Scientific and Technological Research Application Center, Kirikkale University, Kirikkale–
Turkey, 71450, Orcid: 0000-0002-0480-8176

Abstract
The present study is totally interested in the determination of the best annealing ambient
(combination of temperatures between 830-850°C and time range of 24-48 h) for the possible
highest Bi-2212 superconducting phase for the first time. On this basis, we perform the
standard electrical resistivity measurements versus temperature to deduce the vital changes of
fundamental electrical quantities for the Bi-2212 superconducting phase with the annealing
ambient so that we can easily discuss the possible highest onset and offset temperature in case
of ideal crystallinity of Bi-2212 superconducting system with the assistant of semi-empirical
approaches founded on the structural disorders-defects. It is experimentally observed that
among the materials studied the sample produced at the annealing ambient of 840 °C for 24 h
exhibit the largest critical transition temperatures with the lowest electrical resistivity
parameters. This is attributed to the fact that the combination annealing parameters of 840 °C
for 24 h result in the improvement in not only the crystal quality and interaction of
intergranular grain boundary coupling, but also the superconducting barrier regions in the
bulk Bi-2212 ceramic structure. Moreover, the experimental measurement results enable us
sensitively to establish a strong link between crystal disorders-defects and possible highest
offset/onset critical transition temperature values for the ideal crystallinity. Consequently, we
define the possible maximum offset and onset transition temperature values as 81.887 K ±
1.324 K and 84.141 K ± 1.038 K with the parameters of R2 adj =0.951 and R2 adj =0.962.
Key Words: Annealing ambient; Bi-2212 superconducting phase; Disorders-defects;
Offset/onset critical temperature.
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TOPRAK ASİTLİK DERECESİNİN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BOYA
İNDİKATÖRLER VE DÖNER KARIŞTIRICILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Mustafa ÜÇGÜL
Research Associate. University of South Australia
ORCID: 0000-0001-8528-7490
ÖZET
Toprağın asitlik derecesinin artması ürün verimliliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden
birisidir. Asitli topraklarda bitki gelişimi için gerekli olan kalsiyum ve magnezyum yeterli
miktarda bulunmaz. Ayrıca asitli topraklar bitkinin kök yapısına zarar verirler. Toprağın asitlik
derecesi toprağın pH değeri ile ölçülür. pH değerinin 5,5 yada aşağı olduğu topraklar asitli toprak
olarak nitelendirilirler. Toprağın pH değeri laboratuvar ortamında hassas bir şekilde ölçülebilir.
Fakat bu işlem zaman alıcı ve maliyetledir. Toprağın pH değerini pratik bir şekilde ölçmek için
boya indikatörleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Boya indikatörleri toprağın üzerine
uygulanarak, topraktaki renk değişimi gözlenir, bu renk değişimi, bir renk skalasında bulunan
renklerle mukayese edilerek toprağın pH değeri tespit edilir. Ancak renk skalasında bulunan
renklerin birbirine yakın renkler olması nedeni ile çoğu zaman yapılan ölçümler sübjektif
değerlendirmeye dayanmaktadır. Buna ek olarak boya indikatörlerin ne kadar hassas sonuç verdiği
konusunda yapılan çalışmalarda sınırlıdır.
Toprağın asitlik derecesini gidermek için çeşitli yöntemler kullanılır. Toprağa kireçtaşı
karıştırılması bu yöntemlerden biridir. Yapılan çalışmalar toprağa kireçtaşının üniform bir şekilde
karıştırılmasının toprağın asitlik derecesinin azaltılmasında fayda sağladığını göstermiştir.
Kireçtaşının toprağa üniform bir şekilde karıştırmak için döner karıştırıcılar yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bu aletlerin kireçtaşını toprağa ne derece üniform karıştırdığı
henüz tam olarak araştırılmamıştır.
Bu çalışmada asitli bir toprağa döner karıştırıcı kullanılarak farklı hızlarda kireçtaşı karıştırılmış
ve daha sonra toprağın pH değeri 50mm’lik toprak katmanları boyunca boya indikatörü ve
laboratuvar testleri kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda boya indikatöründen elde
edilen pH değerlerinin toprağın pH değeri hakkında genel bir fikir vermesine rağmen,
laboratuvarda ölçülen pH değerleri ile uyumlu olmadığı, dolayısı ile bilimsel çalışmalarda
kullanılmasının uygun olmadığı saptanmıştır. Ayrıca döner karıştırıcıların ancak düşük hızlarda
kullanıldıklarında üniform karıştırma sağladıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toprağın asitliği, döner karıştırıcı, pH boya indikatörü
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OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ 3 BOYUTLU ÖLÇÜM
CİHAZLARININ ÖNEMİ VE KONTROL-ANALİZ UYGULAMALARI
Görkem ÜRERLER
Uzman Mühendis, Toyotetsu Türkiye AR-GE Merkezi, Orcid: 000-0003-0313-4787
ÖZET
Günümüz koşullarında toplumlar tarafından artan araç satın alma talepleri ile beraber firmalar
yüksek arz yarışına girmiş ve dolayısıyla otomobil üretimi yapan firmalar arasında rekabet
çok yüksek oranda artmıştır. Dünya genelinde otomobil üretim adetleri 100 milyon rakamına
yaklaşırken her firma kendi bünyesindeki üretim kapasitelerini genişleterek artan taleplere
cevap vermeye çalışmaktadır. Üretim adetlerinin maksimizasyonu sonrası üretimde görülen
problemler, üretim adetleri ile doğru orantılı olacak şekilde katlanmıştır. Otomobil ana
sanayisinde artan bu talep, yan sanayi kapasitelerini de etkilemektedir. Otomobil yan
sanayilerinde de artan bu talebe karşılık verebilmenin yanında, ürünün müşterinin talep ettiği
zaman ve kalitede sevk edilebilmesi sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda tercih
edilebilmek için son derece önemlidir. Bu noktada kalite kontrol yöntemleri ön plana
çıkmakta ve yerinde kalitenin sağlanması için ölçüm ve analiz son derece kritik bir yere sahip
olmaktadır. Müşterinin talep ettiği kalite standartlarını sağlamak ve hatasız ürünün üretimini
ve tüm proseslerde sürdürülebilirliğini korumak gerektiğinden parçaların kalitesel kontrol ve
analizlerinin kişilerden bağımsız, hızlı ve hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Konvansiyonel ölçüm yöntemlerine göre birçok avantajı bulunan 3 boyutlu ölçüm cihazları
işletmelerin derinlemesine analiz yapabilme, imalatı yapılan ekipmanların tasarıma göre
uygunluğu ve otomotiv sektöründeki ürünlerin dar ve düşük toleranslarda üretilebilmesi için
etkili araştırmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Otomotiv sektöründe yaygın olarak
kullanılan CMM’in (Koordinat Ölçüm Cihazı) ürün gamı genişlemiş günümüz teknolojisinde
kullanım alanlarına göre çeşitlilik kazanarak otomotiv sektöründeki kalite kontrol
işlemlerinde firmaların iş yükü azaltabilmesine olanak sağlamıştır.Bu çalışmamızda CMM
hakkında literatür taraması yapılmış, otomotiv ve diğer sektörlerdeki kullanım alanları
incelenmiş olup CMM’in çalışma mantığı ve uygulama alanlarına göre çeşitleri
detaylandırılmıştır. CMM cihazının yalın üretim sistemini benimsemiş bir firmada hangi
proseslerde kullanıldığı, ölçüm hassasiyetinin arttırılması için yapılan inovatif tasarım ve
uygulamalar ve firmaya yaptığı katkılar ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:Kalite Kontrol, 3 Boyutlu Ölçüm Cihazları, Lazer Tarama, Otomotiv
Sektörü, CMM
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ABSTRACT
With the increasing demand for vehicle purchases by the societies in today's conditions,
companies entered into a supply race, and consequently, competition among automobile
manufacturers increased considerably. While the number of automobile production in the
world is approaching 100 million, each company is trying to respond to increasing demands
by expanding its production capacities. After the maximization of the production numbers, the
problems seen in the production increased in direct proportion to the production numbers.
This increasing demand in the automobile key industry also affects the sub-industry
capacities. In addition to respond to this increasing demand in automobile sub-industries, it is
extremely important to be able to deliver the product at the time and quality requested by the
customer when considering the sector conditions. At this point, quality control methods come
into the forefront and measurement and analysis have an extremely critical place to ensure the
built-in quality. It is necessary to ensure the quality standards of the customer and to maintain
the production of the faultless product and its sustainability in all process because of that
reason quality control and analysis of the parts should be done quickly, precisely and
independent of individuals. 3D measuring devices, which have many advantages over
conventional measurement methods, allow companies to analyze, controlling suitability of the
equipment according to the design, and the production of parts in the automotive sector with
narrow and low tolerance. The product range of CMM (Coordinate Measuring Machine),
which is widely used in the automotive sector, has expanded and gained diversity, allowing
companies to reduce the workload in quality control processes in the automotive sector. In
this study, the literature about CMM has been searched, its usage areas in automotive and
other sectors have been examined, and the types of CMM according to its working logic and
application areas have been examined. In which processes the CMM device is used in a
company that has adopted the lean manufacturing system, made innovative design and
applications to increase the measurement sensitivity and the contributions to the company
were examined.
Keyword:Quality Control, 3D Measurement Machines, Laser Scanning, Automotive Sector,
CMM
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YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLEN ETLERİN HÜKMÜ
Emrah DEMİRTAŞ
Muş/ Malazgirt İlçe Müftüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam
Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalında, Doktora Öğrencisi. Orcid: 0000-0003-3967-4523

ÖZET
Şüphesiz bugün helâl gıdalarla ilgili tartışılan problemlerin başında en çok, et ve et
ürünleri gelmektedir. Müslümanların yediği etin helâl olabilmesi için kesilen hayvanın eti
yenilebilir bir hayvan olması yeterli olmamakta, aynı zamanda bu hayvanın şer’i usullere
göre kesilmiş olması da gerekmektedir. Şer’î kesimle ilgili üzerinde durulan önemli
meselelerden birisi de, hayvanı boğazlayan kimsenin vasfıdır. Her ne kadar Fukahanın
geneline göre Müslümanın ve ehli kitabın kestiğinin de helâl olduğu belirtilse de, konunun
tafsilatıyla ilgili gerek fıkıh kitaplarında gerekse günümüz fukahası arasında ihtilafın
bulunduğu bilinmektedir.
Ehli kitabın kestiği hayvan nas yoluyla helal olduğu sabit olsa da bu hükmün pratikte
uygulanmasıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Günümüzde yurtdışından müslüman
ülkelere ithal edilen veya gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanların satın aldıkları
etlerle ilgili bazı problemler yaşanmaktadır. Söz konusu problem de hayvanı kesen
kimsenin açıkça bilinmemesidir. Her ne kadar ehli kitabın kestiği tam metinde de
değineceğimiz gibi gerekli şartları taşıması halinde helal olmuş olsa da, hayvanı
boğazlayan kimsenin bilinmesi önem arz etmektedir.
Gayrimüslim ülkeleri ziyaret eden veya oralarda ikamet eden Müslümanların,
yedikleri yiyeceğe başka haram bir şeyin karışmadığından emin olmaları durumunda, ehli
kitabın kestikleri hayvanların etinden yiyebilirler. Fakat bu hayvanların İslam’ın emrettiği
şekilde kesilmediği anlaşılması halinde kesilen hayvanın eti yenilmez. Nüfusunun
çoğunluğunu gayrimüslimlerin teşkil ettiği ülkelerden ithal edilen ve modern
kesimhanelerde şer’i boğazlama usullerine riayet edilerek kesilen hayvanların etleri
helâldir. Nüfusunun çoğunluğunu ehli kitabın dışında kalan insanların oluşturduğu
yerlerden ithal edilen etler ise haramdır. Kesilen hayvanlar, boğazlaması helâl olmayan
kimseler tarafından yapıldığı hususunda zann-ı galib bulunmaktadır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, günümüzde halkının çoğunluğunun ehli kitap olmadığı
ülkelerden gelen etlerin caiz olmamasının yanında, bir ülkenin genelinin ehli kitap
olduğunu varsayacak olursak, kesim işini yapan kişinin gerçekten ehli kitap olduğunu
tespit etmek çok zordur. Çünkü batı ülkelerinde ateist vb olanların da yoğunlukta olduğu
bilinmektedir. Ehli kitap olduğu bilinmesi halinde ise, Hristiyan olduğu için hüküm yine
değişmeyecektir. Çünkü günümüz Hristiyanları meşru olan kesimi yapmamaktadırlar. Bu
tür sebeplerden dolayı bir Müslümanın bu eti tüketmesi caiz değildir.
İşte bu tebliğimizde gayri Müslimler tarafından kesilen ve yurtdışından ithal edilen
etlerin hükmüne dair fıkhi boyutunu ele alıp inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Gayrimüslim, Şer’i boğazlama, Helal, Haram.
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KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ, DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ, MALATYA
FAY ZONU, OVACIK FAY ZONU, SÜRGÜ FAY ZONU ÜZERİNDE
OLUŞABİLECEK DEPREMLERİN MALATYA KENT MERKEZİNDE MEYDANA
GETİRECEĞİ DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİMİ

Mahmut PALUTOĞLU
Dr., Fırat Üniversitesi, Orcid: 0000-0002-1109-9152
ÖZET
Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, doğusunda Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman,
batıda ise Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan yer almaktadır. Malatya kent merkezi;
Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Doğu Anadolu Fay Sistemi, Malatya fay zonu, Ovacık fay zonu,
ve Sürgü fay zonu ile çevrilmiştir. Bu fayların hepsi aktif faylar olduğu için, deprem üretebilme
yeteneğine sahiptirler. Kent merkezi ortalama, Kuzey Anadolu Fay Sistemi’ne, 190 km, Doğu
Anadolu Fay Sistemi’ne 40 km, Malatya fay zonuna 20 km, Ovacık fay zonuna 120 km ve
Sürgü fay zonuna 45 km uzaklıktadır. Tarihsel kaynaklarda, kent merkezi ve civarında meydana
gelmiş en büyük deprem, 31 Mart 1893 yılında Kale ilçesinde meydan gelen IX. Şiddetinde
depremdir. Yine, 4 Aralık 1905 yılında DAFS ana kırığı üzerinde meydana gelen ve 6,8
büyüklüğündeki depremde önemlidir. Odağı Kent merkezi içine düşen tarihsel depremlerde
mevcuttur. Malatya fay zonu üzerinde meydana gelmiş önemli büyüklükte bir deprem
olmaması dikkat çekicidir. Malatya kent merkezi çevreleyen faylarda bir depreme maruz kalma
durumda önemli hasarlar oluşturabileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Malatya kent merkezi, hasar, ivme, zemin büyütmesi.
Summary:
Malatya is located in the Eastern Anatolia Region, Elazığ and Diyarbakır in the east, Adıyaman
in the south, Kahramanmaraş in the west, Sivas and Erzincan in the north. Malatya city center;
The North Anatolian Fault System is surrounded by the East Anatolian Fault System, the
Malatya fault zone, the Ovacık fault zone, and the Sürgü fault zone. Since all of these faults are
active faults, they are capable of generating earthquakes. The city center is at an average
distance of 190 km to the North Anatolian Fault System, 40 km to the East Anatolian Fault
System, 20 km to the Malatya fault zone, 120 km to the Ovacık fault zone and 45 km to the
Sürgü fault zone. In historical sources, the biggest earthquake that occurred in the city center
and its vicinity was the IX. It is an earthquake in its severity. Again, it is important in the 6.8
magnitude earthquake that occurred on the EAFS main rupture on December 4, 1905. The focus
is on historical earthquakes falling into the city center. It is striking that there was no significant
earthquake that occurred on the Malatya fault zone. It is predicted that the faults surrounding
Malatya city center may cause significant damage in case of being exposed to an earthquake.
Keywords: Malatya city center, damage, acceleration, ground amplification.
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YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İKAMESİNİN UÇUCU KÜL ESASLI
GEOPOLİMER HAMURLARIN SÜLFAT DİRENCİNE ETKİSİ
EFFECT OF BLAST FURNACE SLAG REPLACEMENT ON SULPHATE
RESISTANCE OF FLY ASH BASED GEOPOLYMER PASTE
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KANTARCI
İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Battalgazi, Malatya.
fatih.kantarci@inonu.edu.tr, 0535 702 3138
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6863-995X
ÖZET
Türkiye çimento üretiminde 2019 yılı itibariyle Avrupa’da birinci ve dünyada
dördüncü sırada yer almaktadır. Bu ölçekte bir üretimin sonucu olarak doğa hızla
kirlenmektedir. Kalkerin ve fosil yakıtların yanmasına bağlı olarak, 1 ton Portland
çimentosu imalatı için yaklaşık olarak 1 ton CO2 salınımı meydana gelmektedir. Dünyada
toplam CO2 salınımının %7’sinin çimento üretiminden kaynaklandığı bilinmektedir. CO2
salınımının neden olduğu sera etkisi küresel sıcaklığı arttırmakta ve iklim değişikliklerine
neden olmaktadır. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artışlar çimento üretim maliyetini de
arttırmaktadır. Bahsedilen ekonomik ve çevresel nedenlerden ötürü Portland çimentosuna
aleternatif bağlayıcı arayışları 21. yüzyılda ivme kazanmıştır. Son yıllarda yapılan
çalışmalar, alkali aktive edilmiş ya da geopolimer bağlayıcılar olarak adlandırılan yeni
nesil bir bağlaycı türü üzerine yoğunlaşmıştır. Geopolimer terimi 1978 yılında Fransız
araştırmacı Davidovits tarafından alüminosilikat esaslı inorganik polimerlerin tanımı için
kullanılmıştır. Geopolimerler puzolanik veya aluminosilikat hammaddenin yüksek alkali
çözeltisi ile sentezlenmesi sonucu oluşur. Geopolimer bağlayıcılar Portland çimentosu ile
kıyaslandığında ekonomik, çevresel ve durabilite özellikleri açısından birçok avantaja
sahiptir. Sülfat etkisi, betonarme yapıların dayanıklılığını etkileyen en önemli sorunlardan
biridir. Sülfat saldırısı altında, çimento hamuru genleşme, dökülme ve yumuşama
nedeniyle bozulmaya uğrar.
Bu çalışmada yüksek fırın cürufu (YFC) ikamesinin uçucu kül (UK) esaslı geopolimer
hamurların sülfat direncine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla hammadde olarak temin edilen
UK sırasıyla %20, %40, %60, %80 ve %100 oranlarında YFC ile yer değiştirilmiştir.
Temin edilen UK ve YFC çimento inceliğinde öğütülmüş, daha sonra 8 M NaOH çözeltisi
ile aktive edilmiştir. 0.4 aktivatör/bağlayıcı oranında üretilen geopolimer hamur
numuneleri 5*5*5 cm boyutlarındaki çelik kalıplara dökülmüştür. Dökümden sonra
laboratuvar koşullarında bekletilen numuneler 24 saat sonra kalıptan çıkarılmış ve deney
gününe kadar (28. gün) yine laboratuar ortamında bekletilmiştir. Daha sonra numuneler 14
ve 28 gün boyunca %5 MgSO4 çözeltisine daldırılmıştır. Sülfat etkisi sonrasında,
geopolimer hamurların basınç dayanımı, ağırlık değişimi, ultrases hızı gibi fiziksel ve
mekanik özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Ayrıca SEM analizleri ile mikro
yapıları incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar neticesinde, YFC ikamesinin UK esaslı
geopolimer hamurların sülfat direncini önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: geopolimer, sülfat direnci, uçucu kül, yüksek fırın cürufu
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ABSTRACT
Turkey is the first in Europe and fourth in world in terms of cement production by the year
2019. As a result of this scale of production, nature is polluted rapidly. Depending on the
burning of limestone and fossil fuels, approximately 1 ton of CO2 emission occurs for the
production of 1 ton Portland cement. It is known that 7% of the total CO2 emission in the
world is caused by cement production. The greenhouse gas caused by CO2 emission
increases the global warming and causes climate changes. In addition, increases in energy
prices increase the cost of cement production. Due to the mentioned economic and
environmental reasons, the search for alternative binders to Portland cement has gained
momentum in the 21st century. Studies in recent years have focused on a new generation of
binders called alkali-activated or geopolymer binders. The term geopolymer was firstly used
by the French researcher Davidovits in 1978 for the definition of aluminosilicate based
inorganic polymers. Geopolymers are formed by the synthesis of pozzolanic or
aluminosilicate raw material with a high alkali solution. Geopolymer binders have many
advantages in terms of economic, environmental and durability properties compared to
Portland cement. Sulphate effect is one of the most important problems affecting the
durability of reinforced concrete structures. Under the sulphate attack, cement paste
deteriorates
due
to
expansion,
spillage
and
softening.
In this study, the effect of blast furnace slag (BFS) substitution on sulphate resistance of fly
ash (FA) based geopolymer paste was investigated. For this purpose, FA supplied as raw
material was replaced by BFS at the rates of 20%, 40%, 60%, 80% and 100%, respectively.
The supplied UK and YFC were ground in cement fineness, then alkali activated with 8 M
NaOH solution. Geopolymer paste samples produced at the ratio of 0.4 activator / binder
were poured into steel molds in 5*5*5 cm dimensions. The samples cured in the laboratory
environment after casting were removed from the mold after 24 hours and kept in the
laboratory environment until the test day (28th day). Samples were then exposed to 5%
MgSO4 solution for 14 and 28 days. After sulphate effect, changes in physical and
mechanical properties of geopolymer pastes such as compressive strength, weight change,
ultrasonic pulse velocity were investigated. In addition, microstructures were examined with
SEM analysis. As a result of the experimental studies, it was revealed that BFS substitution
significantly affected the sulphate resistance of FA based geopolymer paste.
Keywords: geopolymer, sulphate resistance, fly ash, blast furnace slag
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