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3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

29 KASIM - 1 ARALIK 2019 
ŞANLIURFA 

 
KONGRE YERİ: Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Fen Edebiyar  

Fakültesi Kongre Merkezi 
Adres: Gülveren Mahallesi, 63290 Şanlıurfa Merkez/Haliliye/Şanlıurfa, Türkiye 

Tel: (0326) 231 31 31 
 

 PROGRAM AKIŞI  

ULAŞIM-1 Şehir merkezinden Harran Üniversitesi 
Yenişehir Kampüsü önünden Osmanbey 
Kampüsüne ücretsiz servis  

Saat 08:30’da kalkmış 
olacaktır 

ULAŞIM-2 Osmanbey kampüsüne ulaşim için Urfa 
Büyükşehir Belediyesine ait, Aktarma Merkezi 
2 (T2)' den hareket eden 90 nolu araçlar ile 
ulaşım sağlayabilirsiniz 

90 No, kendi 
imkanınızla ulaşım 

ULAŞIM DÖNÜŞ OSMANBEY KAMPÜSÜ KONFERANS 
MERKEZİ ÖNÜNDEN hareket 

Saat 19:00 

AÇILIŞ - Cuma REKTÖR ve DAVETLİ KONUŞMACI  Saat 09:00-10:00 
OTURUMLAR - Cuma OTURUM BAŞKANLARI yönetir Saat 10:00-19:00 
OTURUMLAR -Cumartesi OTURUM BAŞKANLARI yönetir Saat 09:00-18:00 

ÖĞLE YEMEKLERİ OSMANBEY FAKÜLTESİ YEMEKHANESİ Saat 12:00-13:00 Cuma 
Saat 12:00-14:00 
Cumartesi 

KÜLTÜREL GEZİ Göbeklitepe, Harran gezileri (kayıt masasından 
detaylı bilgi) 

29 Kasım ve 1 Aralık’da 
yapılır 

KAPANIŞ GALA YEMEĞİ SIRA GECESİ (kayıt masasından detaylı bilgi) 1 Aralık 2019 
 

KONGRE PROGRAMI 
Katılımcı Ülkeler:  

Türkiye, Rusya, ABD, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan 
 

 Kayıt masası kongre süresince 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir  
 Kaydınızı oturum saatinizden en geç yarım saat öncesine kadar yaptırabilirsiniz 
 Sunum sıralaması, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanları tam 

yetkilidir 
 Katılım belgeleri oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir 
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız lütfen en geç 21 Kasım  

2019  tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile bilgilendirme yapınız 
 Katılım belgelerindeki yazar isimleri ve bildiri isimleri programdaki gibi basılacaktır  

 



3. Uluslararası GAP Matematı̇k - Mühendı̇slı̇k - Fen ve Sağlık Bı̇lı̇mleri Kongresi
29 Kasım – 1 Aralık 2019 

Şanlıurfa, TÜRKİYE 
29.11.2019  

CUMA / 10:00-12:00 
SALON MS5, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI:  Assist. Prof. Dr. Duygu ANAKLI 

Dr. Nurşah KÜTÜK 
Dr. Filiz BORAN 
Prof. Dr. Sevil ÇETİNKAYA 

THE EFFECT OF DİFFERENT TEMPERATURES ON THE GREEN 
REDUCTION OF GRAPHENE OXIDE 

Dr. Nurşah KÜTÜK 
Dr. Filiz BORAN 
Prof. Dr. Sevil ÇETİNKAYA 

BİTKİ ÖZÜTÜNDE BULUNAN POLİFENOL MİKTARININ GRAFEN 
OKSİTİN İNDİRGENMESİNE ETKİSİ 

Erhan ONAT 
Mehmet Sait İZGİ 
Mehmet ASLAN 

SODYUM BOR HİDRÜRDEN METANOLİZLE HİDROJEN 
ÜRETİMİNE Co-Mn-Mo-B KATALİZÖRÜNÜN KATALİTİK 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet Sait İZGİ 
Mehmet ASLAN 
Erhan ONAT 

Ni-Ag-B ALAŞIMLI KATALİZÖRÜN SODYUM BOR HİDRÜR 
METANOLİZİNE KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY BENZENİN MANYETİK Fe3O4/AC@SiO2 NANO-ADSORBENTİ 
ÜZERİNE ADSORPSİYONUNDA MERKEZİ KOMPOZİT TASARIM 
TEMELLİ YANIT YÜZEY METODUNUN KULLANILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY YENİ BİR ADSORBENT OLARAK PERLİT DESTEKLİ MANYETİK 
Fe3O4 NANOPARTİKÜLLERİNİN SENTEZLENMESİ VE TOLUENİN 
GAZ ADSORPSİYON PROSESİNİN OPTİMİZASYONUNDA 
KULLANILMASI 

Assist. Prof. Dr. Duygu ANAKLI POLYMER NANOCOMPOSITES BASED ON POLY(LACTIC 
ACID)/MODIFIED BENTONITE CLAY 

Assist. Prof. Dr. Duygu ANAKLI ELECTROCHEMICAL EXFOLIATION OF GRAPHITE TO GRAPHENE 
NANOSTRUCTURES USING IONIC LIQUIDS 

Ebru BATUR 
Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 

TOLUEN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİĞİNİN ŞIRNAK KÖMÜRÜNDEN 
ÜRETİLEN CHAR ÜZERİNE ADSORPSİYONU İÇİN PROSES 
KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU 

Ebru BATUR 
Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 

CHAR ADSORBENTİ KULLANILARAK BENZENİN GAZ 
ADSORPSİYON PROSESİNİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNE YANIT 
YÜZEY METODU İLE BİR MODELLEME ÇALIŞMASI 

Rabia ÇALIMLI 
Dr. Selmihan ŞAHİN 
Prof. Dr. İsmail ÖZMEN 

IMMOBILIZATION OF PROTEASE ONTO Fe3O4@SiO2–NH2 
NANOPARTICLES AND CHARACTERIZATION OF ITS 
BIOCHEMICAL PROPERTIES 

29.11.2019 
CUMA / 10:00-12:00 

SALON MS6, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sedat İLHAN 
Prof. Dr. Sedat İLHAN A VIEW A FAMILY OF  SYMMETRIC NUMERICAL  SEMIGROUPS 

Prof. Dr. Sedat İLHAN 
Prof. Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Meral SÜER 

THE RESULTS ON SOME ARF NUMERICAL SEMIGROUPS WITH  
MULTIPLICITY 8 

Dante Jorge Dorantes-Gonzalez 
Aldrin Balsa-Yepes 

A NEUROSCIENCE-BASED LEARNING TECHNIQUE TO STEM: 
FRAMEWORK AND APPLICATION 

Arş. Gör. Yasin Furkan GORGULU 
Prof. Dr. Mustafa Arif OZGUR 
Prof. Dr. Ramazan KOSE 

HORIZONTAL WIND TURBINE APPLICATION IN DOHA METRO, 
QATAR 

Arş. Gör. Yasin Furkan GORGULU 
Prof. Dr. Mustafa Arif OZGUR 
Prof. Dr. Ramazan KOSE 
Arş. Gör. Oguz Ozan YOLCAN 

VERTICAL WIND TURBINE APPLICATION IN DOHA METRO, 
QATAR 

Hatıra GÜNERHAN ANALYTICAL AND APPROXIMATE SOLUTIONS OF AN 
ALCOHOLİSM MODEL 

Hatıra GÜNERHAN THE DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD FOR SOLVING 
CHEMICAL KINETICS PROBLEMS 

Beril OZCELİK 
Tugba AKBEN 

SYNTHESIS OF MAGNETITE NANOPARTICLES COATED WITH 
LAURIC ACID 



29.11.2019 
CUMA / 13:00-15:00 

SALON MS5, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY 
Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY 
 

A CERTAIN SUBCLASS OF ANALYTIC AND  BI-UNIVALENT 
FUNCTIONS INVOLVING THE EXPONENTIAL FUNCTION 

Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY 
 

ON THE HORADAM POLYNOMIAL COEFFICIENT BOUNDS FOR 
FUNCTIONS IN A CERTAIN SUBCLASS OF THE BI-UNIVALENT 
FUNCTION CLASS 

Ahmed ELİLYAS 
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN 
Arş. Gör. Dr. Vildan ÖZKAN 

HEAVY METALS CONCENTRATIONS IN DRILLING FLUIDS AND 
DRILL CUTTINGS IN OIL EXPLORATION FIELD IN ADIYAMAN, 
TURKEY 

Doç. Dr. Mehmet Lütfi YOLA 
Prof. Dr. Nuran ÖZALTIN 
Ahmed ELİLYAS 
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN 
Arş. Gör. Dr. Vildan ÖZKAN 

COMPARISON OF MOLECULAR IMPRINTED NANOSENSORS FOR 
DETERMINATION OF TOBRAMYCIN WITH OTHER ANALYTICAL 
METHODS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakir ECE 
Prof. Dr. Ömer ŞAHİN 
Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 

MANYETİK Fe3O4/AC NANOPARTİKLERİNİN YENİ BİR 
ADSORBENT OLARAK SENTEZLENMESİ VE BENZENİN GAZ 
ADSORPSİYONUNDA KULLANIMININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakir ECE 
Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 
Prof. Dr. Ömer ŞAHİN 

SİLİKA KAPLI VE AKTİF KARBON DESTEKLİ MANYETİK 
Fe3O4/AC@SiO2 NANO-ADSORBENT KULLANILARAK TOLUENİN 
GAZ ADSORPSİYON PROSESİNİN OPTİMİZASYONU 

Öğr. Gör. Dr. Emine AYTAR 
Hasan TAMAR 
Prof. Dr. Veli KASUMOV 

SYNTHESIS OF METAL COMPLEXES WITH THE NEW NO TYPE 
LIGANTS AND CATALYTIC PROPERTIES 

Öğr. Gör. Dr. Emine AYTAR 
Salih AKSU 
Prof. Dr. Veli KASUMOV 

RUTHENIUM CATALYZED TRANSFER HYDROGENATION 
REACTIONS 

 
29.11.2019 

CUMA / 13:00-15:00 
SALON MS6, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZGÖÇER 
Dr. Öğr. Üyesi Cihat UÇAR 
Prof. Dr. Sedat YILDIZ 

YAŞAMIN ERKEN DÖNEMİNDE TEKRARLANAN BAKTERİYEL 
ENFEKSİYONA MARUZ KALAN VE UZUN SÜRE YÜKSEK YAĞLI 
DİYETLE BESLENEN SIÇANLARDA BAZI SPESİFİK 
HORMONLARIN DÜZEYLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep TARİNİ 
Uzm. Dr. Leymune PARLAK 

BOYUN LENF NODU EKSİZYONLARINDA HİSTOPATOLOJİK 
ANALİZ 

Uzm. Dr. Leymune PARLAK 
Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep TARİNİ 

ORŞİEKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK 
TANILARIMIZ; 5 YILLIK ARŞİV TARAMA SONUÇLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN ELEKTRONİK BURUNUN ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA 
KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN PALYATİF BAKIM HASTALARINDA ENFEKSİYON VE 
HEMŞİRELİK BAKIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şahin TUTAK YÜKSEK PROCALCİTONİN VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI 
DEĞERLERİNİN YOĞUN BAKIM MORTALİTE  ORANLARI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem IŞIL PALYATİF BAKIMDA PSİKOLOJİK DESTEK 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem IŞIL AFETLERİN PSİKOSOSYAL YÖNÜ 

Dr. Özlem KAZANASMAZ 
 

PEDİATRİK YAŞ GRUBU ADENOVİRUS’A BAĞLI AKUT 
GASTROENTERİT OLGULARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK 
 

ROTAVİRUSA GASTROENTERİTLERİNDE YAŞ, CİNSİYET VE 
MEVSİM DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 
 
 
 
 
 



29.11.2019 
CUMA / 15:00-18:00 

Bu oturuda Moderatör ara verebilir 
SALON MS5, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Kasım MERMERDAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yasin DURGUN 
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Hayrullah SEVİNÇ 

AFŞİN-ELBİSTAN UÇUCU KÜLÜ ESASLI GEOPOLİMERLERDE 
POMZA VE ATIK KİREMİT TOZU KULLANIMI ÜZERİNE BİR 
DENEYSEL ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Hayrullah SEVİNÇ POMZA VE KAĞIT FABRİKASI UÇUCU KÜLÜ İÇEREN PVC 
KOMPOZİTLERİN BAZI MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Prof. Dr. H. Murat ALGIN 
R. Ass. Mehmet Halil DORU 

USE OF FLY ASH AS AN ADDITIVE IN CEMENT STABILIZATION 
OF HARRAN CLAYEY SOIL 

Doç. Dr.  Kasım MERMERDAŞ GENE EXPRESSION BASED MODELLING OF CHLORIDE, WATER, 
AND GAS PERMEABILITY OF CONCRETES MODIFIED WITH 
CALCINED TURKISH KAOLINS AND HIGH PURITY METAKAOLIN 

Doç. Dr.  Kasım MERMERDAŞ EXPERIMENTAL EVALUATION OF FREEZING-THAWING 
RESISTANCES OF CONCRETES INCORPORATING CALCINED 
IMPURE KAOLIN AND HIGH PURITY METAKAOLIN 

Dr. Öğr. Üyesi Serhat DEMİRHAN UÇUCU KÜL İÇEREN KATKILI ÇİMENTOLARIN NANO BOYUTLU 
KALSİT İLE AKTİVE EDİLMESİ: KIVAM VE PRİZ SÜRELERİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Serhat DEMİRHAN 
Barış ÖZ 
Levent ARSLAN 

MİKRONİZE KALSİTİN FARKLI ORANLARDA UÇUCU KÜL İÇEREN 
KATKILI ÇİMENTOLARIN KIVAM VE PRİZ SÜRELERİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Alper AYDEMİR 
Dr. Öğr. Üyesi Neşe AÇANAL 
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN 
KULLANILMASI: POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER 

Mehmet Celal CAN 
Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ŞİMŞEK 
İbrahim Halil İFŞAAT 
Alaattin SEVEN 

FARKLI KAPAK AÇIKLIKLARINA SAHİP AÇIK KANAL AKIMININ 
SU YÜZÜNÜN RNG TÜRBÜLANS MODELİ İLE SAYISAL ANALİZİ 

Alaattin SEVEN 
Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ŞİMŞEK 
Mehmet PARMAKSIZ 
Yavuz AVŞAROĞLU 

KRİTİK ALTI AÇIK KANAL AKIMININ NÜMERİK 
MODELLEMESİNDE AĞ YAPISININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

29.11.2019 
CUMA / 15:00-17:00 

SALON MS6, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Alaaddin VURAL 

Aziz ARTAN 
Dr. Öğr. Üyesi Emrah KOPARAN 

ADIYAMAN İLİNİN İKLİM ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞAHİN ELEKTRİK AKIMI VE MİKRODALGA İLE YABANCI OT MÜCADELE 
YÖNTEMLERİNDE BİTKİLERİN ELEKTRİK-DİELEKTRİK 
ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Halit TAŞKIN TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE BAZI 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım Takım 
Dr. Merve Gökşin Karaslan 

KARAÇALI (PALİURUS SPİNA CHRİSTİ) MEYVESİ' NİN, 
STREPTOZOTOSİN İLE İNDÜKLENMİŞ RAT BÖBREK 
DOKUSUNDA, ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTE ÜZERİNE 
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. H. Hale KARAYER SOLVABLE POTENTIALS BY EXTENDED NIKIFOROV –UVAROV 
METHOD 

Yıldırım İsmail TOSUN MODELING OF HYBRID ENERGY PLANTS AND MOBILE 
CONSTRUCTION BASED ON THERMAL ENERGY STORAGE 

Yıldırım İsmail TOSUN MICROWAVE MELTED SALT CaCl2, NaCl - Ca FERRITE, HEMATITE 
PELLETS FOR ORC HEAT RECOVERY 

Doç. Dr. Alaaddin VURAL 
Prof. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 

PALEOZOYİK YAŞLI ARTABEL PLÜTONUNUN (GÜMÜŞHANE) 
PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Doç. Dr. Alaaddin VURAL 
Prof. Dr. Abdullah KAYGUSUZ 

EOSEN YAŞLI AVLİYANA GRANİTOYİDİNİN (GÜMÜŞHANE) 
PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI 



29.11.2019 
CUMA / 10:00-12:00 

SALON MS8, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İrfan YEŞİLNACAR 
Öğr. Gör. Hakan YILDIZ  
Prof. Dr. İrfan YEŞİLNACAR 

AFRİKA’NIN ALTINDAKİ UYUYAN DEV: YER ALTI SU 
KAYNAKLARI 

Doç.Dr. Orhan BAYTAR 
Öğr. Gör. Hakan YILDIZ 
Prof. Dr. Ömer ŞAHİN 

AKTİF KARBON KULLANILARAK Cr(VI) ADSORPSİYONUN 
YÜZEY YANIT YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Ömer Faruk AY 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

KAHRAMANMARAŞ İLİNİN HAYVANSAL GÜBRE KAYNAĞINDAN 
ÜRETİLEBİLİR BİYOGAZ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. Metin TUNAY ERGONOMIC APPEARANCE OF CHAINSAW OPERATORS IN 
FOREST HARVESTING 

Prof. Dr. Metin TUNAY 
Esin BALCI 

DETERMINATION OF THE GAS EFFECTS CAUSING DAMAGES ON 
FORESTS 

Arzu EKİNCİ 
Ömer ŞAHİN 
Sabit HOROZ 

CO-W-B KATALİZÖRÜ VARLIĞINDA DOLAYLI 
SODYUMBORHİDRÜR İLE ÇALIŞTIRILAN POLİMER ELEKTROLİT 
MEMBRAN YAKIT HÜCRELESİNİN POLARİZASYONU 

Arzu EKİNCİ 
Ömer ŞAHİN 
Sabit HOROZ 

H2S ORTAMINDA KALSİNE EDİLEN Nİ KATKILI ZNS 
NANOPARÇACIKLARIN KARATERİZASYONU 

29.11.2019 
CUMA / 13:00-16:00 

Bu oturumda Moderatör ara verebilir 
SALON MS8, OTURUM 2 OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Osman BABAYİĞİT 

Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 
Hakan YAYKAŞLI 
Şemsettin TEMİZ 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

3 BOYUTLU YAZICI İLE ABS FİLAMENT KULLANILARAK FARKLI 
TABLA VE NOZUL SICAKLIKLARINDA ÜRETİLEN ÇEKME 
NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 
Hakan YAYKAŞLI 
Şemsettin TEMİZ 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

3 BOYUTLU YAZICI İLE FARKLI DOLGU DESENLERİ 
KULLANILARAK ABS VE PLA FİLAMENTLERLE ÜRETİLEN 
ÇEKME NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 
Hakan YAYKAŞLI 
Şemsettin TEMİZ 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

3 BOYUTLU YAZICI İLE FARKLI RENKLERDE ABS VE PLA 
FİLAMENTLER KULLANILARAK ÜRETİLEN ÇEKME 
NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

Fahrettin GENCER 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 
Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 

DAİRESEL UÇ PLAKANIN HELİSEL SAVONİUS RÜZGÂR 
TÜRBİNİN PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK 
İNCELENMESİ 

Ebru BİLİCİ 
Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

MERKEZİ KLİMA SANTRALLERİ İÇİN TASARLANAN İÇ İÇE 
GEÇMİŞ BEŞLİ KESİK PİRAMİT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ 
DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 
Hakan YAYKAŞLI 
Şemsettin TEMİZ 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

3 BOYUTLU YAZICI İLE PLA FİLAMENT KULLANILARAK FARKLI 
TABLA VE NOZUL SICAKLIKLARINDA ÜRETİLEN ÇEKME 
NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

Serdar KAVELOĞLU 
Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 
Şemsettin TEMİZ 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

3 BOYUTLU YAZICI İLE ABS FİLAMENT KULLANILARAK 
ÜRETİLEN SANDVİÇ KOMPOZİT YAPILARIN BASMA YÜKÜ 
ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Serdar KAVELOĞLU 
Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER 
Şemsettin TEMİZ 
Prof. Dr. Ahmet KAYA 

3 BOYUTLU YAZICI İLE PLA FİLAMENT KULLANILARAK 
ÜRETİLEN SANDVİÇ KOMPOZİT YAPILARIN BASMA YÜKÜ 
ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Mak. Müh. Osman ÖZDEMİR 
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAHRAMAN 
Dr. Öğr. Üyesi Yahya TAŞGIN 

HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE OLUŞAN DİNAMİK 
DENGESİZLİKLERDEN KAÇINMAK İÇİN ÇÖZÜM 
YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Osman BABAYİĞİT ISI TAŞINIM EĞİTİM SETİNDE YAPILAN BİR DENEYİN 
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZİ 



30.11.2019 
CUMARTESİ / 09:00-11:00 

 
SALON MS5, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mahmut MODANLI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Sukran UYGUN 
Hasan KARATAŞ 

RELATIONS BETWEEN BI-PERIODIC JACOBSTHAL SEQUENCE AND BI-
PERIODIC JACOBSTHAL LUCAS SEQUENCE 
 

Dr. Öğr. Üyesi Sukran UYGUN 
Hülya AYTAR 

THE BOUNDS FOR THE SPECTRAL NORMS OF TOEPLITZ MATRICES 
WITH k- JACOBSTHAL and k-JACOBSTHAL LUCAS NUMBERS 

Dr. Öğr. Üyesi Sukran UYGUN RELATIONS BETWEEN BI-PERIODIC JACOBSTHAL SEQUENCE AND BI-
PERIODIC JACOBSTHAL LUCAS SEQUENCE 

Yusuf ALAGÖZ MODÜL VE HALKALARIN MAX-COTORSION BOYUTLARI 
 

Yusuf ALAGÖZ 
 

BAĞIL KAVRAMLAR AÇISINDAN CO-ABSOLUTELY CO-PURE 
MODÜLLERİN SAĞ DİK ORTOGONAL SINIFI 

Assoc. Prof. Erhan PİŞKİN 
Nazlı IRKIL 

EXISTENCE FOR THE BEAM EQUATION WITH  LOGARITHMIC SOURCE 
TERM 

Assoc. Prof. Erhan PİŞKİN 
Nazlı IRKIL 

LONG TIME BEHAVIOUR OF  THE HYPERBOLIC-TYPE EQUATION 
WITH  LOGARITHMIC SOURCE TERM 

Doç. Dr. Mahmut MODANLI 
 

VON NEUMANN METODU İLE KESİRLİ MERTEBEDEN TELEGRAF  
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİN KARARLILIĞI VE NÜMERİK 
ÇÖZÜMÜ 

Doç. Dr. Mahmut MODANLI 
 

BASSET KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİNİN DUFORT-FRANKEL 
METODUYLA NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 

Doç. Dr. Mahmut MODANLI 
 

ATANGANA-BALEANU CAPUTO KESİRLİ TÜREV OPERATÖRÜ İLE 
TANIMLI KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİN EXPLICIT METODUYLA 
NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 

 
 

30.11.2019 
CUMARTESİ / 09:00-11:00 

 
SALON MS6, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA 

İsmail USTA 
Muhammet UZUN 
Kübra YILDIZ 

SENSÖR ÖZELLİĞİ GÖSTEREN GİYİLEBİLİR ELEKTRONİK TEKSTİL 
UYGULAMALARI 

Cansu KAYAN 
Fatma Mina ÖZTOP 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MİMAN 

YEŞİL LOJİSTİK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI 

Cansu KAYAN 
Fatma Mina ÖZTOP 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MİMAN 

BİR AMELİYAT MALZEMELERİ FABRİKASINDA HATA TÜRLERİ 
ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA 
Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI 

TOPLAM GECİKME ÖLÇÜTLÜ ESNEK ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME 
PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YEREL ARAMA ALGORİTMASI 

İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA 

“KOBİ”LERDE STRATEJİK YÖNETİM 

İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ TEMEL YETENEK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK 
Şeyda GÜR 
Tamer EREN 
Serkan KAYA 

EKO KENT GELİŞTİRMEDE TEMEL BAŞARI FAKTÖRLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şeyda GÜR 
Tamer EREN 

SAĞLIKTA ENDÜSTRİ 4.0 VE UYGULAMALARI 

Cihangir KAPLAN 
Cem GÜLEÇ 
Ömer Faruk ÜNAL 

KRANK KASNAĞINDA KULLANILAN KAUÇUK BİLEŞENİN 
HIZLANDIRILMIŞ TEST YAKLAŞIMI İLE YORULMA ÖMRÜNÜN 
TAHMİN EDİLMESİ 

 
 
 
 
 
 



30.11.2019 
CUMARTESİ / 11:00-13:00 

SALON MS5, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR 

Arş. Gör. Dr. Faruk KARAHAN GELENEKSEL TEDAVİDE CİLT HASTALIKLARINA KARŞI 
KULLANILAN BAZI TIBBİ BİTKİLER 

Arş. Gör. Dr. Faruk KARAHAN HATAY’DA HALK İLACI OLARAK KULLANILAN BAZI LAMIACEAE 
(BALLIBABAGİLLER) TÜRLERİ 

Arş. Gör. Dr. Faruk KARAHAN GELENEKSEL TEDAVİDE METABOLİZMA RAHATSIZIKLARINA KARŞI 
KULLANILAN BAZI TIBBİ BİTKİLER 

Mehmet FİDAN 
İbrahim TEĞİN 
Mehmet Emre EREZ 
Süleyman Mesut PINAR 
Hüseyin EROĞLU 

LOKAL ENDEMİK DİPLOTAENİA BİNGOLENSİS’İN SU VE ETANOL 
EKSTRAKLARININ BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

İbrahim TEĞİN 
Mehmet FİDAN 

LOKAL ENDEMİK SALVİA SİİRTİCA'NIN ESANSİYEL VE ESANSİYEL 
OLMAYAN ELEMENTLERİNİN ICP-MS İLE ANALİZİ 

Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ KÖKENİ AVRUPA’DAN OLAN EVCİL KOYUN MERİNOS IRKININ 
MTDNA D-LOOP GEN BÖLGESİNİN DİZİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan KİRMİT 
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DEMİR 

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SERUM TAU PROTEİNİ VE HEM 
OKSİJENAZ-1 ENZİM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bermal Büşra DEMİR 
Fatma KORUK 

ŞANLIURFA'DA KADINLARIN KANSER TARAMA YÖNTEMLERİNİ 
BİLME VE KULLANMA DURUMLARI 

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR 
Hüseyin GÜMÜŞ 
Abdullah SOLMAZ 

A CASE REPORT OF RALSTONIA PICKETTII IN PEDIATRIC INTENSIVE 
CARE PATIENT WITH MECHANICAL VENTILATION 

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR 
MEDİNE CÖMERT 

HASTANEMİZE BAŞVURAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ 
HASTALARDA CRYPTOSPORİDİUM SPP VE GİARDİA İNTESTİNALİS 
SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR 
Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU 
Hasip TAŞ 
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR 

GESTASYONEL DİABETLİ HASTALARDA SERUM ÜRİK ASİT VE 
KREATİNİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR 
Doç. Dr. Hacer UYANIKOĞLU 
Hasip TAŞ 

GESTASYONEL DİABETLİ HASTALARDA SERUM ÜRİK ASİT VE 
KREATİNİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

30.11.2019 
CUMARTESİ / 11:00-13:00 

SALON MS6, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Dr. Elif EKER KAHVECİ 
Doç. Dr. Ceyran AHMEDOVA CИСТЕМЕ HoTe-In 

А.В. Джафарлы 
Ф.М. Садыгов 
С.Г. Мамедова 
Е.К. Джафарова 
Doç. Dr. Ceyran AHMEDOVA 

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ TmSe-Sb2Se3 

Erdal YABALAK 
A. Murat GİZİR 

AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY APPROACH TO THE TREATMENT OF 
WASTEWATER OF AGROCHEMICALS PRODUCTION PLANTS: 
SUBCRITICAL WATER OXIDATION METHOD 

Erdal YABALAK GREEN CHEMISTRY AND NANO MATERIALS: NANO MoO3 PRODUCTION 
IN SUBCRITICAL WATER MEDIUM 

Esin EREN ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE OF PANI-TiO2-BASED FLEXIBLE 
THIN FILM 

Koray ÇİFTÇİ BAĞLAŞIK SİSTEMLERİN SENKRONİZASYON MALİYETİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRKAN 
Müge Nur DEMİRHAN 

4-HİDROKSİ-N′-((TİYOFEN-2-İL)METİLEN) BENZOHİDRAZİT İLE 
MODİFİYE EDİLEN SİLİKAJEL KULLANILARAK SULU ORTAMDAN 
TORYUM (IV) İYONLARININ GİDERİLMESİ 

Dr. Elif EKER KAHVECİ 
Prof. Dr. Imdat TAYMAZ 

PERFORMANCE ANALYSIS OF A PEM FUEL CELL STACK BY USING 
DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) 



30.11.2019 
CUMARTESİ / 13:00-15:00 

SALON MS5, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Binnaz TAKKASIZ  
Dr. Öğr. Üyesi Özgür YAKIŞAN 

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA 
İNOVASYON, YAPAY ZEKA VE PERSONEL ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Yunus DEMİR 

HEKİMLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN DEFANSİF TIP 
AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Miray GÖKTÜRK 

SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA HAKLARI MEMNUNİYETİNİN 
ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Esin Benhür AKTÜRK ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ MOTİVASYONUNA ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Sinem ÇALLI   

ORGAN NAKLİNDE SAĞLIK TURİZMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Fatih TEMUR   

SAĞLIK KURUMLARINDA İSRAFIN ÖNEMİ VE YALIN HASTANE 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
FATIMAH ARJUMAN ALI SAFFAR 

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE 
TÜRKİYE'NİN OLANAKLARI İLE ÜLKELERİN KIYASLAMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Dr. Rana Özyurt KAPTANOĞLU 

SOSYAL MEDYA İLE PAZARLAMA ALGISI 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Fatma Tahta İÇÖZ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİN CİNSEL 
İSTİSMARA YÖNELİK ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 
Fazilet TURAN 

İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Fatma Feyzan AYDIN 
İndrani KALKAN 

YENİ NESİLDE BESLENME OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNİN 
FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ 

30.11.2019 
CUMARTESİ / 13:00-15:00 

SALON MS6, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Safiye Meriç AÇIKEL 
Betül BAYRAK 
Roya CHOUPANİ 
Erdoğan DOĞDU 

LINK PREDICTION ON SMALL SCALE KNOWLEDGE GRAPH 

Merve GÜLLÜ 
Hüseyin POLAT 

CLASSIFICATION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE BY MACHINE 
LEARNING METHODS 

Mustafa YILMAZ 
Emrah DOKUR 
Mehmet KURBAN 

İZMİR İLİ RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN GRAFİK METOT 
TABANLI ANALİZİ VE UYGULAMASI 

Mustafa YILMAZ 
Emrah DOKUR 
Mehmet KURBAN 

MARMARA BÖLGESİNİN RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN WEİBULL 
DAĞILIMI KULLANILARAK ANALİZİ 

Mahmut İNALI 
Prof. Dr. Nuran DOĞRU 

CONVERSION OF SOLAR ENERGY TO ELECTRICAL ENERGY USING 
SOLAR CELLS AND INCREASING EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC 
SOLAR ENERGY SYSTEMS WITH SOLAR CELLS 

Öğr. Gör. Hikmet KIRMIZITAŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BEŞLİ 

GÖRÜNTÜ GÜRÜLTÜSÜNÜN YEREL OLMAYAN ORTALAMA 
METODUNUN YEREL İSTATİSTİKLER YÖNTEMİYLE 
BİRLEŞTİRİLMESİYLE TEMİZLENMESİ 

Saib ATAY 
Ahmet Serdar YILMAZ 

ÇATI TİPİ GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİM VE KAYIPLARINI ARTIRAN 
DIŞ ETKENLERİN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Safiye Meriç AÇIKEL 
Doç. Dr. Meruyert KAYGUSUZ 
Prof. Dr. Ahmet ASLAN 

ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA TEKNOLOJİSİ İLE MODİFİYE EDİLMİŞ 
KÜÇÜKBAŞ DERİLERİN İŞLENTİSİNDE RETENAJ PROSESİ ATIK SU 
PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Zeynep ÖZDEMİR 
Prof. Dr. Mehmet TEKEREK 
Prof. Dr. A. Serdar YILMAZ 

NESNELERİN İNTERNETİ TEKNİĞİNİN DOĞRU AKIM MOTORLARINA 
UYGULANMASI 

Mehmet Bedri DOĞRUYOL 
Nurettin BEŞLİ 

YAPAY SİNİR AĞLARI KONTROLLÜ DİNAMİK REAKTİF GÜÇ 
KOMPANZASYONU 



30.11.2019 
CUMARTESİ / 15:00-17:00 

SALON MS5, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI 
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI 
Prof. Dr. Gökhan ABAY 
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK 
Arş. Gör. Merve ÜÇOK 

KENTSEL REKREASYONEL ALANLARDA Kİ BİTKİ VARLIĞI; RİZE 
MESUT YILMAZ SAHİL PARKI ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ 
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI 
Arş. Gör. Merve ÜÇOK 

PLANLAMA HİYERARŞİSİNDE FİZİKİ PLAN SINIRLARI VE PEYZAJ 
PLANLAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Müberra PULATKAN 
Öğr. Gör. Gülcay Ercan OĞUZTÜRK 

KENT İÇİ YOL AĞAÇLANDIRMALARI; DİYARBAKIR KENTİ ÖRNEĞİ 
 

Doç. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU 
Öğr. Gör. Gülcay Ercan OĞUZTÜRK 

TARIMSAL PEYZAJLARIN TURİZM POTANSİYELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI 
Prof. Dr. Gökhan ABAY 
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK 
Arş. Gör. Merve ÜÇOK 

KENTSEL PARK ALANLARINDAKİ BİTKİLERDEN HERBARYUM 
YAPIMI 

Prof. Dr. Turan YÜKSEK 
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK 
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI 
Feyzanur SOYYİĞİT 
Cansel DELİBAŞ 

FARKLI BESİ ORTAMLARINDA ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ VE 
TORF UYGULAMALARININ PLECTRANTHUS AMBOİNİCUS (LOUR.) 
BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI  
Arş. Gör. Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU 

TARİHİ ÇEVREDE TASARIM YAKLAŞIMLARINA ULUSLARARASI BİR 
ÖRNEK; ZİBO 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla KADERLİ 
Dr. Öğr. Üyesi Hale KOZLU 
Arş. Gör. Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU 

KALE YAPILARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ; KAYSERİ KALESİ 

 
30.11.2019 

CUMARTESİ / 15:00-17:00 
SALON MS6, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Coşkun ÖZALP 

 
Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE 
Arş. Gör. İlyas ALADAĞ 

RÜZGÂR ENERJİSİ UYGULAMALARI İÇİN WEİBULL 
PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN İKİ FARKLI 
YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Arş. Gör. Ertuğrul ŞEKEROĞLU 
Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE 
Doç. Dr. Coskun ÖZALP 

H-DARRİEUS TİPİ BİR SU TÜRBİNİNİN AKIŞ KARAKTERİSTİĞİNİN 
İNCELENMESİ 

Yük. Müh. Cemre POLAT 
Arş. Gör. Mustafa SÖYLER 
Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE 
Doç. Dr. Coşkun ÖZALP 

KÜP ŞEKLİNDEKİ BİNA MODELİ ETRAFINDAKİ AKIŞIN DENEYSEL VE 
SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE 
Tennur KISAKÜREK 

TÜRKİYE İÇİN ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Coşkun ÖZALP 
Arş. Gör. Mustafa SÖYLER 

SİLİNDİR ÜZERİNDEKİ AKIŞIN PASİF AKIŞ KONTROLÜ İLE SAYISAL 
ANALİZİ 

Doğan Burak SAYDAM 
Doç. Dr. Coşkun ÖZALP 
Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNİN BİNALARIN ISITMA ENERJİSİ 
İHTİYACINA ETKİSİ 

Dr. Tuğba ASLAN 
 

DISTANCE OF LARGE POWERS IN THE SUBSTITUTION GROUP OF 
FORMAL POWER SERIES FOR p=2 

Dilan KAYA 
Emrah DOKUR 
Mehmet KURBAN 

FARKLI EĞİTİM ALGORİTMALARI KULLANARAK YSA TABANLI 
GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİNİN TAHMİNİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Dilan KAYA 
Emrah DOKUR 
Mehmet KURBAN 

GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİNİN TAHMİNİNDE DALGACIK AYRIŞTIRMA 
YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ANALİZİ VE UYGULAMASI 

Arş. Gör. Kamil Neyfel ÇERÇİ 
Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 

DÜŞÜK SICAKLIKTA FARKLI RÖLATİF NEM DEĞERLERİNDE 
YERFISTIĞI ÜRÜNÜNÜN KURUTULMASI 

Arş. Gör. Kamil Neyfel ÇERÇİ 
YL. Öğr. Doğan Burak SAYDAM 

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSININ ÇOKLU 
DOĞRUSAL REGRESYON VE KARAR AĞACI YÖNTEMLERİ İLE 
TAHMİN EDİLMESİ 



30.11.2019 
CUMARTESİ / 09:00-11:00 

 
SALON MS7, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ 

 
Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ 

 
GÖBEKLİTEPE’NİN KOYUN EVCİLLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK 
Alptekin ÖZDEMİR 
Hande Nur ALP 
Gökhan KAYA 

TÜRKİYE'DE GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ İNDEKSİNİN 
İSTATİSTİKSEL ANALİZLE BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK 
Alptekin ÖZDEMİR 
Hande Nur ALP 
Gökhan KAYA 

RÜZGÂR TÜRBİNLİ VE GÜNEŞ PANELLİ HİBRİT AKILLI ÇEVRE 
AYDINLATMA SİSTEMLERİ TASARIMI 

Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK 
 

4-EKSENLİ MAKİNLER İLE DOĞAL TAŞLARIN İŞLEMESİNDE KESME 
KUVVETİ VE ENERJİSİNİN ETKİSİ 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN APPLICABILITY OF THE NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM 
(USA) FOR MANAGEMENT OF FLOOD AREAS IN TURKEY 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN EVALUATION OF FLOOD MANAGEMENT SYSTEM IN TURKEY 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN EVAULATION  OF TURKISH FLOOD REGULATIONS WITH EU FLOOD 
DIRECTIVE 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN TREND ANALYSIS OF MINIMUM FLOW DATA IN KONYA BASIN 

 
30.11.2019 

CUMARTESİ / 11:00-13:00 
 

SALON MS7, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Assist. Prof. Dr. Ahmet GÜLLÜ 
Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 
Prof. Dr. M. Serdar AKIN 
Feride DAŞNİK-ŞEKER 
Çiğdem FEDAİ 

LACTOBACİLLUS ACİDOPHİLUS VE LACTOBACİLLUS CASEİ İÇİN 
POTANSİYEL PREBİYOTİK OLARAK BÖRÜLCE UNU 

Prof. Dr. M. Serdar AKIN 
Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 
Gizem YÜCEGÖNÜL 
Kübra NURDAĞ 

FARKLI ORANLARDA İSOT İLAVESİNİN DONDURMALARIN RENK VE 
DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Prof. Dr. M. Serdar AKIN 
Kübra NURDAĞ 

YAĞI AZALTILMIŞ DONDURMADA POTANSİYEL YAĞ İKAMESİ 
OLARAK BÖRÜLCE, SARI MERCİMEK, KARABUĞDAY VE YULAF 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ 
Prof. Dr. A. Ferit ATASOY 

EFFECTS OF GARLIC CONCENTRATIONS ON pH CHANGE KINETICS 
DURING DIFFERENT STAGES OF CACIK PRODUCTION 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ 
Prof. Dr. A. Ferit ATASOY 

DETERMINATION OF pH CHANGE KINETICS DURING READY TO USE 
CACIK PRODUCTION: EFFECTS OF CUCUMBER CONCENTRATIONS 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ 
Prof. Dr. A. Ferit ATASOY 

SARIMSAK KONSANTRASYONUNUN CACIĞIN RENK VE DUYUSAL 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÖLBAŞI 
Prof. Dr. Ertan BUYRUK 
Dr. Öğr. Üyesi Koray KARABULUT 

ÜÇLÜ  OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞ  ÇATISIZ BİNALARDA BİNA 
MESAFELERİNİN AKIŞ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL 
OLARAK İNCELENMESİ 

Assist. Prof. Dr. Ahmet GÜLLÜ 
Serkan HASANOĞLU 
Assist. Prof. Dr. Mert TOLON 

FREQUENCY CONTENT PREDICTION OF EARTHQUAKE RECORDS 
THROUGH SOIL PARAMETERS: PRELIMINARY ATTEMPTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.11.2019 
CUMARTESİ / 13:00-15:00 

SALON MS7, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Dr. Muhamet AFŞİN 
M. Bahar DOĞAN 
Prof. Dr. Emine DOĞRU BOLAT 

ŞEKER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILAN İNSÜLİN(INS) 
GENİNİN HAYVAN TÜRLERİNDEKİ GEN UYUMUNUN TESPİTİ 

Dr. Tuba OZ 
Dr. Öğr. Üyesi Ayse Feyda NURSAL 
Doç. Dr. Serbulent YİGİT 
Dr. Öğr. Üyesi Ismail KAYA 
Doç. Dr. Hasan Emre AYDIN 

ACAN GENE VNTR VARIANT AND SUSPECTIBILITY TO 
INTERVERTEBRAL DISC DEGENERATION IN A TURKISH POPULATION 

Dr. Öğr. Üyesi Ayse Feyda NURSAL 
Dr. Hasan Mervan AYTAÇ 
Doç. Dr. Hayriye Sentürk CİFTCİ 
Dr. Menekse Sila YAZAR 
Dr. Yasemin OYACI 
Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN 
Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 

TNF-α-308 G/A VARIANT MIGHT BE ASSOCIATED WITH BIPOLAR 
DISORDER IN A TURKISH POPULATION 

Dr. Rahim ARSLAN 
Öğr. Gör. Bahar TÜRKMENOĞLU 

HEMŞİRELERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ; 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMASI 

Dr. Rahim ARSLAN 
Öğr. Gör. Bahar TÜRKMENOĞLU 

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İLK YARDIM 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Rahim Arslan 
Öğr. Gör. Bahar TÜRKMENOĞLU 

MYO ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ 
BELİRLENMESİ 

Dr. Muhamet AFŞİN İNFERTİLİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖR: YAŞ 
Dr. Muhamet AFŞİN VARİKOSELLİ HASTALARDAN AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI 

ALINAN SPERMİYUMLARIN MORFOLOJİLERİNİN KRUGER 
KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

30.11.2019 
CUMARTESİ / 15:00-17:00 

SALON MS7, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ 

Öğr. Gör. Şeyma TRABZON 
Dr. Öğr. Üyesi Havva SERT 

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA GASTROİNTESTİNAL 
SEMPTOMLARIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Songül DOĞANAY EGZERSİZİN TROİD HORMANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Öğr. Gör. Şeyma TRABZON 
Dr. Öğr. Üyesi Songül DOĞANAY 
Öğr. Gör. Seda GÖGER 

NİKOTİN BAĞIMLILIK DÜZEYİ VE  SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 
DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Songül DOĞANAY 
Öğr. Gör. Şeyma TRABZON 
Öğr. Gör. Seda GÖGER 

NİKOTİN BAĞIMLILIK DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİ İNDEKSİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Arş. Gör. Halil DOLAP 
Dr. Arş. Gör. Halil ASLAN 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜMÜŞ 

MORTALİTE GELİŞEN PERİNATAL ASFİKSİ OLGULARIN 
RETROSPEKTİF İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Emine BEYAZ 
Arş. Gör. Dr. Sonay GÖKÇEOĞLU 

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA ÖĞRETMENLERİN ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Emine BEYAZ 
Arş. Gör. Dr. Sonay GÖKÇEOĞLU 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA BAĞIMLILIK DÜZEYİ VE 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Aziz AKSOY 
Tuba GÜNDÜZ 

ACİL MÜDAHELE EKİPLERİNİN ADLİ VAKA OLGULARINA 
MÜDAHELE YAKLAŞIMLARI 

Hatice HANCI 
Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ 
Ersan ODACI 

GEBELİK DÖNEMLERİNİN TAMAMINDA KESİNTİSİZ GÜNDE BİR SAAT 
SÜREYLE 900 MEGAHERTZ ELEKTROMANYETİK ALAN ETKİSİNE 
MARUZ KALAN SPRAQUE DAWLEY SIÇANLARIN DİŞİ 
YAVRULARININ POSTNATAL 75. GÜNDE DALAK VE TİMUS 
DOKULARINDA MEYDANA GELEN MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe 
KILIÇARSLAN 
Fazilet TURAN 

İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 



30.11.2019 
CUMARTESİ / 15:00-17:00 

SALON SB1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Aziz AKSOY 
Doç. Dr. Aziz AKSOY 
Diyetisyen Rahime EREN 

MATERNAL KAFEİN TÜKETİMİ; FETÜS VE KAFEİN 

Doç. Dr. Aziz AKSOY 
Diyetisyen Rahime EREN 

MENOPOZ VE SİGARA TÜKETİMİ 

Doç. Dr. Aziz AKSOY 
Diyetisyen Sebahat KARADAVUT 

POLİS MEMURLARININ BESLENME, ÖĞÜN ATLAMA VE FİZİKSEL 
AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARININ VÜCUT KİTLE İNDEKS 
DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ 

Öğr. Gör. Hasan IŞIK 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynal TOPALCENGIZ 
Doç. Dr. Aziz AKSOY 

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN 
MİKROFİLİZLERİN AEROBİK MEZOFİLİK BAKTERİ (AMB) VE TOPLAM 
MAYA KÜF SAYIMI (TYMC) POPÜLASYONLARININ BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Aziz AKSOY 
Diyetisyen Emine YAYLA 

YATILI OKULLARDA KALAN 10–14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLER İLE 
EVDE KALIP NORMAL OKULA GİDEN ÖĞRENCİLERİN GELİŞME VE 
BÜYÜME EĞRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Başak TÜRKMEN 
Prof. Dr. İsmail ÖZMEN 
Prof. Dr. Bülent DEDE 
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN 

SCHIFF BAZI BAKIR-MANGAN KOMPLEKSİNİN PROSTAT KANSERLİ 
HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİTESİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr Üyesi TALEH HALİLOV CELİL MEMMEDGULUZADENİN AYDINLANMA FİKİRLERİ 

Nurlan AKHMETOV 
Dr. Gani İSAYEV 

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ 

POSTER SUNUMLAR 

Doç. Dr. Derya DAVARCI 
Dr. Elif ŞENKUYTU 
Doç. Dr. Yunus ZORLU 

PARABEN DERIVATIVES OF SPERMINE-BRIDGED 
CYCLOTRIPHOSPHAZENES 

Dr. Elif ŞENKUYTU 
Doç. Dr. Derya DAVARCI 
Doç. Dr. Yunus ZORLU 

PARABEN SUBSTITUTED-DISPIROBINO SPERMINE 
DERIVATIVE CYCLOTRIPHOSPHAZENE COMPOUNDS 

Arş. Gör. Yağmur Meltem KIZILKAYA 
Arş. Gör. Tufan TOPAL 
Prof. Dr. Vedat UYAK 

İÇME SUYU KAYNAKLARINDA DEZENFEKSİYON YAN 
ÜRÜNLERİ OLUŞUMUNUN MODELLENMESİ 



İÇİNDEKİLER 

KONGRE KÜNYESİ I 

BİLİM KURULU II 

FOTOĞRAF GALERİSİ III 

KONGRE PROGRAMI IV 

İÇİNDEKİLER V 

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ ÖZETLERİ 

Safiye Meriç AÇIKEL, Meruyert KAYGUSUZ, Ahmet ASLAN 

1-2 
ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA TEKNOLOJİSİ İLE MODİFİYE 

EDİLMİŞ KÜÇÜKBAŞ DERİLERİN İŞLENTİSİNDE RETENAJ PROSESİ 

ATIK SU PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

İlkay EJDER ERTURAN & Nuray GİRGİNER 
3 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YALIN MUHASEBE VE UYGULAMALARI 

Sukran UYGUN & Hasan KARATAŞ 

4 RELATIONS BETWEEN BI-PERIODIC JACOBSTHAL SEQUENCE AND 

BI-PERIODIC JACOBSTHAL LUCAS SEQUENCE 

Ayşe Zeynep AKKOYUN 
6 

GÖÇMENLERİN YENİ YAŞAMA UYUM SORUNLARI 

Sukran UYGUN & Hülya AYTAR 

7 THE BOUNDS FOR THE SPECTRAL NORMS OF TOEPLITZ MATRICES 

WITH k- JACOBSTHAL AND k-JACOBSTHAL LUCAS NUMBERS 

Sukran UYGUN 

8 RELATIONS BETWEEN BI-PERIODIC JACOBSTHAL SEQUENCE AND 

BI-PERIODIC JACOBSTHAL LUCAS SEQUENCE 

Nurşah KÜTÜK, Filiz BORAN, Sevil ÇETİNKAYA 

9 BİTKİ ÖZÜTÜNDE BULUNAN POLİFENOL MİKTARININ GRAFEN 

OKSİTİN İNDİRGENMESİNE ETKİSİ 

Yıldırım İsmail TOSUN 

10 MODELING OF HYBRID ENERGY PLANTS AND MOBILE 

CONSTRUCTION BASED ON THERMAL ENERGY STORAGE 

Yıldırım İsmail TOSUN 

11 MICROWAVE MELTED SALT CaCl2, NaCl - Ca FERRITE, HEMATITE 

PELLETS FOR ORC HEAT RECOVERY 

Emine AYTAR, Hasan TAMAR, Veli KASUMOV 

12 SYNTHESIS OF METAL COMPLEXES WITH THE NEW NO TYPE 

LIGANTS AND CATALYTIC PROPERTIES 

Emine AYTAR, Salih AKSU, Veli KASUMOV 
13 

RUTHENIUM CATALYZED TRANSFER HYDROGENATION REACTIONS 

Kasım TAKIM & Merve Gökşin KARASLAN 

14-15 

KARAÇALI (PALİURUS SPİNA CHRİSTİ) MEYVESİ' NİN, 

STREPTOZOTOSİN İLE İNDÜKLENMİŞ RAT BÖBREK DOKUSUNDA, 

ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 

Aziz ARTAN & Emrah KOPARAN 
16-17 

ADIYAMAN İLİNİN İKLİM ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ 



Tuba ÖZGÖÇER, Cihat UÇAR, Sedat YILDIZ 

18 

YAŞAMIN ERKEN DÖNEMİNDE TEKRARLANAN BAKTERİYEL 

ENFEKSİYONA MARUZ KALAN VE UZUN SÜRE YÜKSEK YAĞLI 

DİYETLE BESLENEN SIÇANLARDA BAZI SPESİFİK HORMONLARIN 

DÜZEYLERİ 

Hasan ŞAHİN 

19-20 
ELEKTRİK AKIMI VE MİKRODALGA İLE YABANCI OT MÜCADELE 

YÖNTEMLERİNDE BİTKİLERİN ELEKTRİK-DİELEKTRİK 

ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ 

Sedat İLHAN 
21 

A VIEW A FAMILY OF SYMMETRIC NUMERICAL  SEMIGROUPS 

Sedat İLHAN, Halil İbrahim KARAKAŞ, Meral SÜER 

22-23 THE RESULTS ON SOME ARF NUMERICAL SEMIGROUPS WITH  

MULTIPLICITY 8 

Dante Jorge Dorantes-Gonzalez & Aldrin Balsa-Yepes 

24 A NEUROSCIENCE-BASED LEARNING TECHNIQUE TO STEM: 

FRAMEWORK AND APPLICATION 

Cihangir KAPLAN, Cem GÜLEÇ, Ömer Faruk ÜNAL 

25 
KRANK KASNAĞINDA KULLANILAN KAUÇUK BİLEŞENİN 

HIZLANDIRILMIŞ TEST YAKLAŞIMI İLE YORULMA ÖMRÜNÜN 

TAHMİN EDİLMESİ 

Neşe Başak TÜRKMEN, İsmail ÖZMEN, Bülent DEDE, Fikrettin ŞAHİN 

26 SCHIFF BAZI BAKIR-MANGAN KOMPLEKSİNİN PROSTAT KANSERLİ 

HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİTESİNİN BELİRLENMESİ 

Muhammed Yasin DURGUN & Ahmet Hayrullah SEVİNÇ 

27-28 
AFŞİN-ELBİSTAN UÇUCU KÜLÜ ESASLI GEOPOLİMERLERDE POMZA 

VE ATIK KİREMİT TOZU KULLANIMI ÜZERİNE BİR DENEYSEL 

ÇALIŞMA 

Ahmet Hayrullah SEVİNÇ 

29-30 
POMZA VE KAĞIT FABRİKASI UÇUCU KÜLÜ İÇEREN PVC 

KOMPOZİTLERİN BAZI MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Özcan ERDOĞAN 

31 ELEKTRONİK BURUNUN ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA 

KULLANIMI 

Özcan ERDOĞAN 

32 PALYATİF BAKIM HASTALARINDA ENFEKSİYON VE HEMŞİRELİK 

BAKIMI 

Betül BAYRAK, Roya CHOUPANİ, Erdoğan DOĞDU 
33 

LINK PREDICTION ON SMALL SCALE KNOWLEDGE GRAPH 

Elif EKER KAHVECİ & Imdat TAYMAZ 

34 PERFORMANCE ANALYSIS OF A PEM FUEL CELL STACK BY USING 

DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) 

Merve GÜLLÜ & Hüseyin POLAT 

CLASSIFICATION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE BY MACHINE 

LEARNING METHODS 

Ömer Lütfü ÇORBACI, Gökhan ABAY, Türker OĞUZTÜRK, 

Merve ÜÇOK 36 

KENTSEL REKREASYONEL ALANLARDA Kİ BİTKİ VARLIĞI; RİZE 



MESUT YILMAZ SAHİL PARKI ÖRNEĞİ 

Murat ÖZYAVUZ, Ömer Lütfü ÇORBACI, Merve ÜÇOK 

37 PLANLAMA HİYERARŞİSİNDE FİZİKİ PLAN SINIRLARI VE PEYZAJ 

PLANLAMA 

Cansu KAYAN, Fatma Mina ÖZTOP, Mehmet MİMAN 
38 

YEŞİL LOJİSTİK ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI 

Cansu KAYAN, Fatma Mina ÖZTOP, Mehmet MİMAN 

39 BİR AMELİYAT MALZEMELERİ FABRİKASINDA HATA TÜRLERİ 

ANALİZİ 

Müberra PULATKAN & Gülcay Ercan OĞUZTÜRK 

40 
KENT İÇİ YOL AĞAÇLANDIRMALARI; DİYARBAKIR KENTİ ÖRNEĞİ 

Nilgün GÜNEROĞLU & Gülcay Ercan OĞUZTÜRK 

41 TARIMSAL PEYZAJLARIN TURİZM POTANSİYELİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arif PARMAKSIZ 

42 KÖKENİ AVRUPA’DAN OLAN EVCİL KOYUN MERİNOS IRKININ 

MTDNA D-LOOP GEN BÖLGESİNİN DİZİ ANALİZİ 

Alaaddin VURAL & Abdullah KAYGUSUZ 

43-44 PALEOZOYİK YAŞLI ARTABEL PLÜTONUNUN (GÜMÜŞHANE) 

PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Alaaddin VURAL & Abdullah KAYGUSUZ 

45-46 EOSEN YAŞLI AVLİYANA GRANİTOYİDİNİN (GÜMÜŞHANE) 

PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI 

Mahmut MODANLI 

47 
ATANGANA-BALEANU CAPUTO KESİRLİ TÜREV OPERATÖRÜ İLE 

TANIMLI KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİN EXPLICIT METODUYLA 

NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 

Ayşe Şahin TUTAK 

48 
YÜKSEK PROCALCİTONİN VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI 

DEĞERLERİNİN YOĞUN BAKIM MORTALİTE  ORANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Dilan KAYA, Emrah DOKUR, Mehmet KURBAN 

49 
FARKLI EĞİTİM ALGORİTMALARI KULLANARAK YSA TABANLI 

GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİNİN TAHMİNİ VE KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

Dilan KAYA, Emrah DOKUR, Mehmet KURBAN 

50 GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİNİN TAHMİNİNDE DALGACIK AYRIŞTIRMA 

YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ANALİZİ VE UYGULAMASI 

Mustafa YILMAZ, Emrah DOKUR, Mehmet KURBAN 

51 İZMİR İLİ RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN GRAFİK METOT 

TABANLI ANALİZİ VE UYGULAMASI 

Mustafa YILMAZ, Emrah DOKUR, Mehmet KURBAN 

52 MARMARA BÖLGESİNİN RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN 

WEİBULL DAĞILIMI KULLANILARAK ANALİZİ 

Metin TUNAY 

53 ERGONOMIC APPEARANCE OF CHAINSAW OPERATORS IN FOREST 

HARVESTING 

Metin TUNAY 54 



DETERMİNATİON OF THE GAS EFFECTS CAUSİNG DAMAGES ON 

FORESTS 

Ahmet GÜLLÜ, Serkan HASANOĞLU, Mert TOLON 

55 FREQUENCY CONTENT PREDICTION OF EARTHQUAKE RECORDS 

THROUGH SOIL PARAMETERS: PRELIMINARY ATTEMPTS 

Erhan PİŞKİN & Nazlı IRKIL 

56 EXISTENCE FOR THE BEAM EQUATION WITH LOGARITHMIC 

SOURCE TERM 

Erhan PİŞKİN & Nazlı IRKIL 

57 LONG TIME BEHAVIOUR OF THE HYPERBOLIC-TYPE EQUATION 

WITH  LOGARITHMIC SOURCE TERM 

Ömer Lütfü ÇORBACI, Gökhan ABAY, Türker OĞUZTÜRK, 

Merve ÜÇOK 
58 

KENTSEL PARK ALANLARINDAKİ BİTKİLERDEN HERBARYUM 

YAPIMI 

Turan YÜKSEK, Türker OĞUZTÜRK, Ömer Lütfü ÇORBACI, 

Feyzanur SOYYİĞİT, Cansel DELİBAŞ 

59 FARKLI BESİ ORTAMLARINDA ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ VE 

TORF UYGULAMALARININ PLECTRANTHUS AMBOİNİCUS (LOUR.) 

BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Serkan KAYA & Nilgün FIĞLALI 

60-61 TOPLAM GECİKME ÖLÇÜTLÜ ESNEK ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME 

PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YEREL ARAMA ALGORİTMASI 

Murat ALGIN & Mehmet Halil DORU 

62 USE OF FLY ASH AS AN ADDITIVE IN CEMENT STABILIZATION OF 

HARRAN CLAYEY SOIL 

Osman ÖZDEMİR, Gökhan KAHRAMAN, Yahya TAŞGIN 

63-64 
HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE OLUŞAN DİNAMİK 

DENGESİZLİKLERDEN KAÇINMAK İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Neslihan AYDIN, Mehmet Erman CALISKAN, Irfan KARAGOZ 

65 A STUDY ON A NEW BIO-INSPIRED WING DESIGN AND 2D ANALYSIS 

OF ITS AERODYNAMIC CHARACHTERISTICS 

Özlem IŞIL 
66 

PALYATİF BAKIMDA PSİKOLOJİK DESTEK 

Özlem IŞIL 
67 

AFETLERİN PSİKOSOSYAL YÖNÜ 

Hakan YILDIZ & İrfan YEŞİLNACAR 
68 

AFRİKA’NIN ALTINDAKİ UYUYAN DEV: YER ALTI SU KAYNAKLARI 

Orhan BAYTAR1, Hakan YILDIZ , Ömer ŞAHİN 

69 AKTİF KARBON KULLANILARAK Cr(VI) ADSORPSİYONUN YÜZEY 

YANIT YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Gonca BÜYÜKMIHÇI & Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU 

70 TARİHİ ÇEVREDE TASARIM YAKLAŞIMLARINA ULUSLARARASI BİR 

ÖRNEK; ZİBO 

Leyla KADERLİ, H. Hale KOZLU, Ayşegül AKŞAHİRLİOĞLU 

71 KALE YAPILARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ; KAYSERİ 

KALESİ 



 

M. Bahar DOĞAN & Emine DOĞRU BOLAT 

72 ŞEKER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILAN İNSÜLİN(INS) 

GENİNİN HAYVAN TÜRLERİNDEKİ GEN UYUMUNUN TESPİTİ 

Bülent YANIKTEPE & İlyas ALADAĞ 

73 
RÜZGÂR ENERJİSİ UYGULAMALARI İÇİN WEİBULL 

PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN İKİ FARKLI 

YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ertuğrul ŞEKEROĞLU, Bülent YANIKTEPE, Coşkun ÖZALP3 

74 H-DARRİEUS TİPİ BİR SU TÜRBİNİNİN  AKIŞ KARAKTERİSTİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

Menekşe KILIÇARSLAN, Binnaz TAKKASIZ, Özgür YAKIŞAN 

75-76 TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA 

İNOVASYON, YAPAY ZEKA VE PERSONEL ETKİSİ 

Menekşe KILIÇARSLAN & Yunus DEMİR 

77-78 HEKİMLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN DEFANSİF 

TIP AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 

Menekşe KILIÇARSLAN & Miray GÖKTÜRK 

79 SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA HAKLARI MEMNUNİYETİNİN 

ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esin Benhür AKTÜRK 
80 

ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ MOTİVASYONUNA ETKİSİ 

Menekşe KILIÇARSLAN & Sinem ÇALLI 
81 

ORGAN NAKLİNDE SAĞLIK TURİZMİ 

Menekşe KILIÇARSLAN & Fatih TEMUR 
82 

SAĞLIK KURUMLARINDA İSRAFIN ÖNEMİ VE YALIN HASTANE 

Menekşe KILIÇARSLAN & FATIMAH ARJUMAN ALI SAFFAR 

83-84 SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE 

TÜRKİYE'NİN OLANAKLARI İLE ÜLKELERİN KIYASLAMASI 

Menekşe KILIÇARSLAN & Rana Özyurt KAPTANOĞLU 
85 

SOSYAL MEDYA İLE PAZARLAMA ALGISI 

Menekşe KILIÇARSLAN, Binnaz TAKKASIZ, Özgür YAKIŞAN 

86-87 TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA 

İNOVASYON, YAPAY ZEKA VE PERSONEL ETKİSİ 

Fatma Feyzan AYDIN & İndrani KALKAN 

88-91 YENİ NESİLDE BESLENME OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNİN 

FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ 

Menekşe KILIÇARSLAN & Fatma Tahta İÇÖZ 

92 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİN CİNSEL 

İSTİSMARA YÖNELİK ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ 

Menekşe KILIÇARSLAN & Fazilet TURAN 
93 

İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 

94 APPLICABILITY OF THE NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM 

(USA) FOR MANAGEMENT OF FLOOD AREAS IN TURKEY 

Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 
95 

TREND ANALYSIS OF MINIMUM FLOW DATA IN KONYA BASIN 

Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 

96 EVAULATION  OF TURKISH FLOOD REGULATIONS WITH  EU FLOOD 

DIRECTIVE 



Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 
97 

EVALUATION OF FLOOD MANAGEMENT SYSTEM IN TURKEY 

Erhan ONAT,  Mehmet Sait İZGİ, Mehmet ASLAN 

98-99 SODYUM BOR HİDRÜRDEN METANOLİZLE HİDROJEN ÜRETİMİNE 

Co-Mn-Mo-B KATALİZÖRÜNÜN KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet Sait İZGİ, Mehmet ASLAN, Erhan ONAT 

100-101 Ni-Ag-B ALAŞIMLI KATALİZÖRÜN SODYUM BOR HİDRÜR 

METANOLİZİNE KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Sinan KUTLUAY 

102 
BENZENIN MANYETIK Fe3O4/AC@SiO2 NANO-ADSORBENTI ÜZERINE 

ADSORPSIYONUNDA MERKEZI KOMPOZIT TASARIM TEMELLI YANIT 

YÜZEY METODUNUN KULLANILMASI 

Sinan KUTLUAY 

103 
YENİ BİR ADSORBENT OLARAK PERLİT DESTEKLİ MANYETİK Fe3O4

NANOPARTİKLERİNİN SENTEZLENMESİ VE TOLUENİN GAZ 

ADSORPSİYON PROSESİNİN OPTİMİZASYONUNDA KULLANILMASI 

Mehmet BAYRAKTAR, Hüseyin GÜMÜŞ, Abdullah SOLMAZ

104 A CASE REPORT OF RALSTONIA PICKETTII IN PEDIATRIC 

INTENSIVE CARE PATIENT WITH MECHANICAL VENTILATION 

Mehmet BAYRAKTAR,  Medine CÖMERT 

105-106 
HASTANEMİZE BAŞVURAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ 

HASTALARDA CRYPTOSPORİDİUM SPP VE GİARDİA İNTESTİNALİS 

SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Nihayet Bayraktar, Hacer Uyanıkoğlu, Hasip Taş, Mehmet Bayraktar 

107-108 GESTASYONEL DİABETLİ HASTALARDA SERUM ÜRİK ASİT 

VE KREATİNİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Mutlu Buket AKIN, M. Serdar AKIN, Feride DAŞNİK-ŞEKER, 

Çiğdem FEDAİ 
109-111 

LACTOBACİLLUS ACİDOPHİLUS VE LACTOBACİLLUS CASEİ İÇİN 

POTANSİYEL PREBİYOTİK OLARAK BÖRÜLCE UNU 

M. Serdar AKIN, Mutlu Buket AKIN, Gizem YÜCEGÖNÜL, 

Kübra NURDAĞ 
112-114 

FARKLI ORANLARDA İSOT İLAVESİNİN DONDURMALARIN RENK VE 

DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

M. Serdar AKIN & Kübra NURDAĞ 

115-116 YAĞI AZALTILMIŞ DONDURMADA POTANSİYEL YAĞ İKAMESİ 

OLARAK BÖRÜLCE, SARI MERCİMEK, KARABUĞDAY VE YULAF 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ & A. Ferit ATASOY
117 EFFECTS OF GARLIC CONCENTRATIONS ON pH CHANGE KINETICS 

DURING DIFFERENT STAGES OF CACIK PRODUCTION 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ & A.Ferit ATASOY 

118 DETERMINATION OF pH CHANGE KINETICS DURING READY TO USE 

CACIK PRODUCTION: EFFECTS OF CUCUMBER CONCENTRATIONS 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ  & A.Ferit ATASOY 

119 SARIMSAK KONSANTRASYONUNUN CACIĞIN RENK VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Özlem KAZANASMAZ 
120 

PEDİATRİK YAŞ GRUBU ADENOVİRUS’A BAĞLI AKUT 



GASTROENTERİT OLGULARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 

Halit TAŞKIN 

121-122 TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE BAZI 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Duygu ANAKLI 

123 POLYMER NANOCOMPOSITES BASED ON POLY(LACTIC 

ACID)/MODIFIED BENTONITE CLAY 

Duygu ANAKLI 

124 ELECTROCHEMICAL EXFOLIATION OF GRAPHITE TO GRAPHENE 

NANOSTRUCTURES USING IONIC LIQUIDS 

Rabia ÇALIMLI, Dr. Selmihan ŞAHİN, İsmail ÖZMEN 

125 
IMMOBILIZATION OF PROTEASE ONTO Fe3O4@SiO2–NH2 

NANOPARTICLES AND CHARACTERIZATION OF ITS BIOCHEMICAL 

PROPERTIES 

Mahmut İNALI & Nuran DOĞRU 

126 
CONVERSION OF SOLAR ENERGY TO ELECTRICAL ENERGY USING 

SOLAR CELLS AND INCREASING EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC 

SOLAR ENERGY SYSTEMS WITH SOLAR CELLS 

Hikmet KIRMIZITAŞ & Nurettin BEŞLİ 

127-128 
GÖRÜNTÜ GÜRÜLTÜSÜNÜN YEREL OLMAYAN ORTALAMA 

METODUNUN YEREL İSTATİSTİKLER YÖNTEMİYLE 

BİRLEŞTİRİLMESİYLE TEMİZLENMESİ 

Ahmet GÜZELÇİÇEK 

129 ROTAVİRUSA GASTROENTERİTLERİNDE YAŞ, CİNSİYET VE MEVSİM 

DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ömer Faruk AY & Ahmet KAYA 

130-132 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN HAYVANSAL GÜBRE KAYNAĞINDAN 

ÜRETİLEBİLİR BİYOGAZ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

Mahmut MODANLI 

133 
VON NEUMANN METODU İLE KESİRLİ MERTEBEDEN TELEGRAF 

KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİN KARARLILIĞI VE NÜMERİK 

ÇÖZÜMÜ 

Mahmut MODANLI 

134 BASSET KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİNİN DUFORT-FRANKEL 

METODUYLA NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 

Kasım MERMERDAŞ 

136 
GENE EXPRESSION BASED MODELLING OF CHLORIDE, WATER, AND 

GAS PERMEABILITY OF CONCRETES MODIFIED WITH CALCINED 

TURKISH KAOLINS AND HIGH PURITY METAKAOLIN 

TALEH HALİLOV 
137-138 

CELİL MEMMEDGULUZADENİN AYDINLANMA FİKİRLERİ 

Kasım MERMERDAŞ 

139 
EXPERIMENTAL EVALUATION OF FREEZING-THAWING 

RESISTANCES OF CONCRETES INCORPORATING CALCINED IMPURE 

KAOLIN AND HIGH PURITY METAKAOLIN 

Mehmet FİDAN, İbrahim TEĞİN, Mehmet Emre EREZ, Süleyman Mesut 

PINAR, Hüseyin EROĞLU 140 

LOKAL ENDEMİK DİPLOTAENİA BİNGOLENSİS’İN SU VE ETANOL 



EKSTRAKLARININ BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

İbrahim TEĞİN & Mehmet FİDAN 

141-142 LOKAL ENDEMİK SALVİA SİİRTİCA'NIN ESANSİYEL VE ESANSİYEL 

OLMAYAN ELEMENTLERİNİN ICP-MS İLE ANALİZİ 

Şeyma TRABZON & Havva SERT 

143 GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA GASTROİNTESTİNAL 

SEMPTOMLARIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Serhat DEMİRHAN 

144 
UÇUCU KÜL İÇEREN KATKILI ÇİMENTOLARIN NANO BOYUTLU 

KALSİT İLE AKTİVE EDİLMESİ: KIVAM VE PRİZ SÜRELERİNİN 

İNCELENMESİ 

Serhat DEMİRHAN, Barış ÖZ, Levent ARSLAN 

145 
MİKRONİZE KALSİTİN FARKLI ORANLARDA UÇUCU KÜL İÇEREN 

KATKILI ÇİMENTOLARIN KIVAM VE PRİZ SÜRELERİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Songül DOĞANAY 
146 

EGZERSİZİN TROİD HORMANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Nurlan AKHMETOV & Gani İSAYEV 
147-148 

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ 

Songül DOĞANAY, Şeyma TRABZON, Seda GÖGER 

149 NİKOTİN BAĞIMLILIK DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİ İNDEKSİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yusuf ALAGÖZ 
150 

MAX-COTORSION DIMENSIONS OF MODULES AND RINGS 

Yusuf ALAGÖZ 

151 RIGHT ORTHOGONAL CLASS OF  CO-ABSOLUTELY CO-PURE 

MODULES IN TERMS OF RELATIVE NOTIONS 

Ebru BATUR & Sinan KUTLUAY 

152 
TOLUEN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİĞİNİN ŞIRNAK KÖMÜRÜNDEN 

ÜRETİLEN CHAR ÜZERİNE ADSORPSİYONU İÇİN PROSES 

KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU 

Ebru BATUR & Sinan KUTLUAY 

153 
CHAR ADSORBENTİ KULLANILARAK BENZENİN GAZ ADSORPSİYON 

PROSESİNİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNE YANIT YÜZEY METODU İLE 

BİR MODELLEME ÇALIŞMASI 

Deniz GÖLBAŞI, Ertan BUYRUK, Koray KARABULUT 

154 
ÜÇLÜ  OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞ  ÇATISIZ BİNALARDA  

BİNA MESAFELERİNİN AKIŞ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 

Ahmed ELİLYAS, Abdullah ÖZKAN, Vildan ÖZKAN 
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Özet 

Yeni bir teknoloji olan plazma teknolojisi; sıklıkla maddenin dördüncü hali olarak tanımlanır. 

Katı maddeler ısıtıldığı zaman ilk olarak sıvıya, daha yüksek sıcaklıkta gaza dönüşür. Eğer gaza 

daha fazla enerji verilir ise nötr halde olan atomlar elektriği iletmeye başlar. Bu durum, 

elektronların gaz haldeki molekül veya atomlardan ayrışarak yeterli enerjiyi kazanmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu yüzden plazma çoğunlukla pozitif yüklü iyonlar, elektronlar ve nötral 

partiküllerden oluşmaktadır. Oluşan reaktif parçacıklar materyalin temel özelliklerini 

bozmadan yüzeyde yüzey aktivasyonu, temizleme, aşındırma, aşılama, çapraz bağlama 

şeklinde çeşitli modifikasyonlara sebep olmaktadır. Bu teknoloji günümüzde tekstil 

endüstrisinde yaygınca kullanılarak su geçirmezlik, hidrofillik karakter, ağartma, boyama, 

plazma polimerizasyonu, antimikrobiyal özellik, yeni reaktif grupların eklenmesi, adhezyonun 

arttırılması, çapraz bağlama, sterilizasyon gibi birçok özellik kazandırılmaktadır. Üstelik 

plazmanın; su gereksinimi olmaması, işlemin gaz fazında gerçekleşmesi, kullanılan kimyasal 

madde miktarının çok az olması, endüstriyel atığa sebep olmaması, işlemin sadece lif yüzeyinde 

etkili olması, enerji tasarrufu sağlaması gibi yaş işlemlere göre çeşitli avantajları 

bulunmaktadır. Ayrıca, diğer plazma basınçlarına nazaran atmosferik basınç plazma 

uygulamasının sanayi üretime daha uygun ve maliyetinin daha düşük olduğu, plazma 

yoğunluğuna bağlı olarak işlemin daha homojen ve hızlı yapılması göz ardı edilmeyecek 

özelliklerdendir. 

Çalışmada krom krust koyun derilerin yüzeyine öncelikle farklı sürelerde (3, 6, 9 sn/cm2) argon 

gazı içerikli atmosferik basınç plazma işlemine tabi tutulmuştur. Ardından plazma uygulanmış 

derilerin krom retenaj işlemi yapılmıştır. İşlem sonunda deşarj edilen krom retenaj ve ana 

retenaj atık sularının kirlilik miktarları; KOİ, BOİ, iletkenlik, bulanıklık, pH, tuzluluk, , toplam 

çözünmüş katı madde miktarı, toplam askıda katı madde miktarı ve krom içeriği analizleri 
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araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre atmosferik basınç plazma işleminin deri atık su 

parametrelerinin iyileştirilmesinde etkili bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Plazma, Atmosferik Basınç, Deri, Retenaj, Oksijen 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YALIN MUHASEBE VE UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay EJDER ERTURAN 

Düzce Üniversitesi, Çilimli MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamamaları Bölümü 

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER  

Osmangazi Üniversitesi, İBBF., İşletme Bölümü 

Özet  

İnsan ömrünün uzaması, sosyal yaşam koşullarındaki iyileşme, sağlık kuruluşlarından kaliteli 

hizmet talebini de arttırmıştır. Ancak söz konusu talep artışı, sağlık sektörünün finansmanında 

paralel bir artışı getirmemiştir. Bu bağlamda bir hizmet işletmesi olarak kabul edilebilecek 

hastanelerin, varlıklarını sürdürebilmek ve kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek adına etkin, 

etkili yönetilmeleri gerekmektedir.  

Sağlık işletmeleri olan hastaneleri diğer sektörlerdeki işletmelerden ayıran en önemli özellik, 

sağlık hizmetinin hatayı kabul etmeyen bir hizmet olmasıdır. Kaliteli sağlık hizmetini sunmak 

zorunda olan hastaneler bu bağlamda hizmet kalitesini düşürmeden, katlanılabilir maliyetlerle 

yönetilebilmeleri için toplam kalite, altı sigma, yalın hastane gibi farklı kalite odaklı 

yaklaşımlara yönelmişlerdir.  Bu yaklaşımlardan birisi de yalın felsefedir.  

Bu çalışmada; üretim sektöründe başarıyla uygulanan yalın felsefenin, hastanelerde 

uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Çalışmada yalın hastane kavramında önemli bir unsur olan 

maliyet kontrolü ve gereksiz oluşabilecek maliyetlerin azaltılmasına odaklanılarak obezite 

temelinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının neden olduğu maliyet artışları yalın muhasebe 

yaklaşımıyla kavramsal olarak incelenecektir.   

Yalın hastane uygulaması, süreçlerdeki iyileştirmeler yoluyla hastanede kaybedilen gereksiz 

zamandan tasarruf sağlanmasına, hasta trafiğindeki yoğunluğun azaltılmasına ve sağlık 

hizmetinin yürütülmesindeki iş ve maliyet kaybının önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu 

bağlamda bu çalışmanın yalın felsefe yönlü önerilerinin de olumlu değişim ve iyileştirmelerin 

oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yalın felsefe, Yalın Hastane, Yalın Muhasebe  
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RELATIONS BETWEEN BI-PERIODIC JACOBSTHAL SEQUENCE AND BI-

PERIODIC JACOBSTHAL LUCAS SEQUENCE 

Sukran UYGUN & Hasan KARATAŞ 

Gaziantep University, Department of  Mathematics, Science and Art Faculty,  

 Gaziantep University, Campus, Turkey 

Abstract 

There have been many studies in literature about these special number sequences because of 

their numerous applications in almost every field of science and arts. In this paper, we introduce 

new generalizations of Jacobsthal and  Jacobsthal Lucas  sequences are called bi-periodic 

Jacobsthal sequence, bi-periodic Jacobsthal Lucas sequence, depending on two parameters a 

and b as  
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In this study some new properties and relations between these sequences are given with their 

proofs. 

 

Keywords: Bi-periodic Jacobsthal numbers, Bi-periodic Jacobsthal Lucas numbers, Binet 

formula, Matrix Sequences 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 5 

 

GÖÇMENLERİN YENİ YAŞAMA UYUM SORUNLARI  

THE PROBLEM OF IMMIGRANTS ADAPTATION TO NEW LIFE 

Uzm. Dr. Ayşe Zeynep AKKOYUN 

Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü 

Özet 

Göç coğrafi yer değişikliği ile birlikte birçok değişimi beraberinde getiren karmaşık ve zorlu 

bir süreçtir. Dil, gelenek, görenek, kültür, alışkın olunan yemekler, maddi durum, giyim kuşam, 

sosyal statü, toplum içinde kabul gören tutum ve davranışlar; bu dönemde göçmenin baş etmek 

zorunda kaldığı değişimlerden sadece bazılarıdır. Her değişim bir uyum sürecini 

tetiklemektedir. Göç etme durumu da çeşitli değişimi bünyesinde barındırdığından dolayı; 

göçmenler göç süreci boyunca birçok uyum sorunuyla yüzleşmektedir. Bu uyum sorunlarından 

bazıları; maddi zorluklar, yasal sorunlar, eğitim problemleri, sağlık sorunları ve dil sorunudur. 

Tüm bunlar göçmenin yeni yaşam yerine alışmasını zorlaştıran ve yerli topluma adaptasyon 

süresini uzatan faktörlerdir. Göçmenlerin yeni yaşamlarına alışamaması ve yerli topluma adapte 

olamaması ise; birçok psikososyal soruna neden olmakta ve göçmenlerin ruh sağlığını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Dolayısıyla bahsi geçen faktörlerin titizlikle araştırılarak tüm 

ayrıntılarıyla ortaya konması ve sorunların çözülmesine yönelik gerekli müdahalelerin vaktinde 

yapılması; göçmenlerin uyum sürecinin kolaylaşması bağlamında zaruriyet arz etmektedir. 

İlgili yazın ve psikiyatri literatürü derlenerek hazırlanan bu tebliğde; göçmenlerin göç süreciyle 

ilişkili uyum sorunları hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Tebliğin 

içeriğinde bahsi geçen konuyla ilgili çözüm önerilerine de yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimler: Göçmen, Uyum Sorunları, Ruh Sağlığı 

Abstract 

Migration is a complex and challenging process that brings with  many changes along with 

geographical location changes. Language, tradition, custom, culture, accustomed food, 

financial situation, clothing, social status, attitudes and behaviors accepted in society; these are 

just some of the changes that the migrant had to deal with during this period. Each change 

triggers an adaptation process. Since the migration situation includes various changes; migrants 

face many adaptation problems throughout the migration process. Some of these compliance 

issues are; financial difficulties, legal problems, education problems, health problems and 

language problems. All these factors make it difficult for the immigrant to get used to the new 

life and extend the adaptation period to the indigenous community. The inability of the 

immigrants to adapt to their new lives and adapt to the indigenous society; it causes many 

psychosocial problems and negatively affects the mental health of migrants. Therefore, it is 

necessary to carry out the necessary interventions to solve the problems in a timely manner and 

to elaborate these factors in detail; it is essential to facilitate the adaptation process of 
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immigrants. In this paper prepared by compiling the related literature and psychiatry literature; 

it is aimed to raise social awareness about the adaptation problems of migrants related to 

migration process. The content of the communiqué includes solution proposals on the subject 

in question. 

Keywords: Immigrant, Adaptation Problems, Mental Health 
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THE BOUNDS FOR THE SPECTRAL NORMS OF TOEPLITZ MATRICES WITH  

k- JACOBSTHAL AND 

k-JACOBSTHAL LUCAS NUMBERS 

Sukran UYGUN1 & Hülya AYTAR2  

1Gaziantep University, Department of  Mathematics, Science and Art Faculty,  

 Gaziantep University, Campus, Turkey 

2Gaziantep University, Department of  Mathematics, Science and Art Faculty,  

 Gaziantep University, Turkey 

Abstract  

k-Jacobsthal and k-Jacobsthal Lucas numbers are famous generalized sequences of Jacobsthal 

and Jacobsthal Lucas sequences . The k-Jacobsthal {jk,n}, and the k-Jacobsthal Lucas {ck,n}, 

sequences are defined recurrently by 

n 1 n n 1

n 1 n n 1

j kj 2 j

c kc 2c

 

 

 

 
 

for n>1, respectively. 

There have been many studies about the generalization of special integer sequences in recent 

years. And, there have been several papers on the norms of special types of the matrices such 

as circulant, r-circulant, geometric, Toeplitz. The study is about the Toeplitz matrix. A matrix 

ij nT [t ] M (C )   is called a Toeplitz matrix if it is of the form tij=ti-j for  i; j = 1; 2;….; n. 

 

𝑇𝑛 =

[
 
 
 
 

𝑡0 𝑡−1 𝑡−2 ⋯ 𝑡0
𝑡𝑛−1 𝑡0 𝑡−1 ⋯ 𝑡𝑛−2

𝑡𝑛−2 𝑡𝑛−1 𝑡0 ⋯ 𝑡𝑛−3

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑡1 𝑡2 𝑡3 ⋯ 𝑡0 ]

 
 
 
 

 

 

This work is concerned with the spectral norm and Euclidean norms of  Toeplitz  matrices 

whose elements are k-Jacobsthal and k-Jacobsthal Lucas numbers. And then upper and lower 

bounds for the spectral norms of Toeplitz matrices with k-Jacobsthal and k-Jacobsthal Lucas 

numbers, and the Euclidean norm of Kronecker product of these matrices. Finally, the upper 

bound for the spectral norm of Hadamard product of mentioned above matrices are found.  

Keywords: k-Jacobsthal sequences, k- Jacobsthal Lucas sequences, Toeplitz matrix, Spectral 

norm 
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RELATIONS BETWEEN BI-PERIODIC JACOBSTHAL SEQUENCE AND BI-

PERIODIC JACOBSTHAL LUCAS SEQUENCE 

Sukran UYGUN 

Gaziantep University, Department of  Mathematics, Science and Art Faculty,  

 Gaziantep University, Campus Turkey 

Abstract  

The most common types of integer sequences are Fibonacci, Lucas, Jacobsthal, Pell etc. There 

have been many studies in literature about these special number sequences because of their 

numerous applications in almost every field of science and arts. For instance, the ratio of two 

consecutive elements of Fibonacci sequence is always golden ratio, is very important number 

almost every area of science and art. It is well known that computers use conditional directives 

to change the flow of execution of a program. In addition to branch instructions, some 

microcontrollers use skip instructions which conditionally bypass the next instruction.This 

brings out being useful for one case out of the four possibilities on 2 bits, 3 cases on 3 bits, 5 

cases on 4 bits, 11 cases on 5 bits, 21 cases on 6 bits,..., which are exactly the Jacobsthal 

numbers. In this paper, we introduce new generalizations of Jacobsthal and  Jacobsthal Lucas  

sequences are called bi-periodic Jacobsthal sequence, bi-periodic Jacobsthal Lucas sequence, 

depending on two parameters a and b. In this study some new properties and relations between 

these sequences are given with their proofs. 

 

Keywords: Bi-periodic Jacobsthal numbers, Bi-periodic Jacobsthal Lucas numbers, Binet 

formula 
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BİTKİ ÖZÜTÜNDE BULUNAN POLİFENOL MİKTARININ GRAFEN OKSİTİN 

İNDİRGENMESİNE ETKİSİ 

Dr. Nurşah KÜTÜK1, Dr. Filiz BORAN2, Prof. Dr. Sevil ÇETİNKAYA1* 

1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 58140, 

Sivas/Türkiye 

2 Hitit Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Çorum/Türkiye 

Özet 

Bitki yaprakları, sebze ve meyvelerin özütlerini kullanarak sentez yapma metodu son yıllarda 

araştırmacılar tarafından en çok kullanılan yöntemlerdendir. Yeşil sentez ya da bitkisel yöntem 

denilen bu çevreci işlemde özütlerin içerdiği fenolik bileşikler indirgeyici ajan olarak 

kullanılmaktadır. Birincil antioksidan olarak fenolik bileşikler, oksidasyon azaltma 

reaksiyonları ile serbest radikallerle kolayca reaksiyona girebilir. Grafen oksitin (GO) 

indirgenmesiyle içerdiği epoksi, hidroksil, karboksilik gibi oksijen içeren gruplar ayrılır. Bu 

çalışmada daha önce Hummers yöntemiyle sentezlenmiş olan GO’in siyah çay özütü kullanarak 

indirgenmesi amaçlandı. Folin-Cioceltau yöntemi ile farklı derişimlerdeki (g siyah çay/mL 

distile su) siyah çay özütlerinin polifenol miktarı hesaplandı. Farklı polifenol miktarlarına sahip 

bu özütler ile GO’in indirgenmesi oda sıcaklığında gerçekleştirildi. Hazırlanan indirgenmiş 

grafen oksit (RGO) örneklerinin XRD ve FTIR analiz teknikleri ile yapısal özellikleri incelendi. 

Elde edilen sonuçlardan indirgeyici ajanın polifenol miktarının sentezlenen RGO’ların yapısal 

özelliklerini etkilediği gözlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Polifenol, Grafen Oksit, İndirgenmiş Grafen Oksit, Yeşil Sentez 
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MODELING OF HYBRID ENERGY PLANTS AND MOBILE CONSTRUCTION 

BASED ON THERMAL ENERGY STORAGE 

Yıldırım İsmail TOSUN 

Mining Engineering Department, Şırnak University, Şırnak, Turkey 

Abstract 

Feasibility of Hybrid Installations causes the capital parameters requiring high risk cost values 

due to the fact that of complexity of processes and integration of different materials in power 

generation systems. Integrated high capacity plants were decreased in developing countries 

regarding the high financial risk and low revenue. Mobile Construction was critical in low 

populated and low income countries based on Thermal Storage. The thermal energy storage 

from waste heat yield in power generation and iron smelters and copper smelter plant became 

so advantageous at mobile scale. The heat produced by oil refineries could be carried and put 

into salt production units by smelter products or waste materials. This could be a great 

opportunity for thermal storage and use in engine. The capital cost variables and unit 

equipments were defined and critisized in this study over a hybrid model of plant. 

This study searched that firstly, pyrolysis of low quality Şırnak asphaltite and Tunçbilek lignite 

(less than 10% ash through advanced washery plant) with waste wood and serpentine, secondly, 

combustion of pyrolysis oil of the retort for heat production on which the microwave parameters 

by examining the highest heat recovery efficiency was obtained, and thirdly, according to the 

optimum design parameters of the pilot plant, microwave furnace equipment investigated. 30% 

serpentine weight rate were provided sufficient heat carrier in the retort furnace.  

Keywords: coal pyrolysis, pyrolysis oil, coal soot, lignite pyrolysis, black carbon; biomass 

pyrolysis oil 
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MICROWAVE MELTED SALT CaCl2, NaCl - Ca FERRITE, HEMATITE PELLETS 

FOR ORC HEAT RECOVERY 

Yıldırım İsmail TOSUN 

Mining Engineering Department, Şırnak University, Şırnak, Turkey 

Abstract 

The fundamental concepts of melted salt CaCl2, NaCl FeCl2 fluids with Ca ferrite and iron 

slimes, heat transfer and thermodynamics were discussed with the results of laboratory type 

data and the practical design of microwave melting method of the salt-metal fluids was 

accomplished. In this study the components and systems, focused on the design of bubbling 

fluid flow systems, the coiled heat exchangers and performance analysis for ORC power plant 

systems were investigated. Hematite and iron slime dense oxide powders were heated by 

microwave till 600C in the 1-3 minutes especially in the 100 micron powder size and clusters 

become a good heat carrier. The metal and oxide pellet size was also critical for fluid dynamics 

of melted salt. The micro clusters were sinking and some could float with cavities melted salt 

bath. 

This study searched that firstly, the products of pyrolysis of Şırnak asphaltite and salted bath 

with microwave melting device used less ash Turkish lignites (less than 10% of the level in 

existing advanced clean lignite washery plant manufactured) with heat carrier pellets, secondly, 

combustion of pyrolysis oil of the retort for melt production on which the furnace gas 

parameters by examining the highest heat efficiency is obtained, and thirdly, according to the 

optimum design parameters of the pilot plant, gas and furnace equipment parameters were 

investigated. The 22% heat yield from the 50% microwave and 20% carbon and 30% pellet 

weight rate were provided in the melting furnace.  

Keywords: Coal pyrolysis, Microwave Melting, Salt, CaCl2, NaCl, Ca ferrite, Hematite Pellets, 

ORC Heat Recovery 
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SYNTHESIS OF METAL COMPLEXES WITH THE NEW NO TYPE LIGANTS AND 

CATALYTIC PROPERTIES 

Öğr. Gör. Dr. Emine AYTAR, Hasan TAMAR, Prof. Dr. Veli KASUMOV 

Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Harran University, Sanliurfa 

Abstract  

Carbon dioxide is one of the green house gases, which lead to the global warming. Carbon 

dioxide is an attractive C1 building block in organic synthesis as it is highly functional, 

abundant, inexpensive, nontoxic, and nonflammable. On the other hand, the conversion of 

carbon dioxide to the corresponding useful chemicals require high reaction temperature and 

pressure since it is thermodynamically and kinetically stable molecule. These restrictions can 

be overcome by means of catalyst application. Cyclic carbonates are used as polar aprotic 

solvents in cleaning, cosmetics and personal care products, as electrolytes in lithium secondary 

batteries, as precursors for the formation of polycarbonates, and as intermediates in the 

production of pharmaceuticals and fine chemicials. The conversion of CO2 such this type of  

products using catalysts were investigated by us in previous study. 

In this study, novel N-O type (HL1, HL2, HL3 and HL4) ligand systems were synthesized by 

using a 1,1,7,7-tetramethyl-8-hydroxy-9-formyljujolidine. These Pd(II) and Cu(II) complex 

compounds (Pd(L1)2, Pd(L2)2, Pd(L3)2, Pd(L4)2, Cu(L1)2, Cu(L2)2, Cu(L3)2 and Cu(L4)2) have 

been synthesized using Cu(II) and Pd(II) acetate salts. The structures of these compounds were 

characterized by 1H and 13C-NMR spectroscopy, FTIR, UV/Vis spectroscopy, elemental 

analysis, magnetic momentum measurement values and melting point measurement methods. 

The obtained and the metal complexes that is new in the literature were used as catalyst in the 

transformation reactions to cyclic carbonate of carbon dioxide. As a result of the studies, ıt was 

observed that the catalytic effect of the catalysts was high. The optimization studies were 

carried out by changing various parameters (epoxide, bas, temperature, time and pressure) with 

Pd(L3)2 catalyst that is the best of catalytic effect among catalysts. 

Keywords: Carbon dioxide, Catalyst, Cyclic carbonate, Schiff bases  
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RUTHENIUM CATALYZED TRANSFER HYDROGENATION REACTIONS 

Öğr. Gör. Dr. Emine AYTAR, Salih AKSU,  

Prof. Dr. Veli KASUMOV 

Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Harran University, Sanliurfa 

Abstract  

The method of Transfer hydrogenation reaction draws a great attention in terms of synthetic 

chemistry because it is a simple and selective reaction. The catalytic applications at low 

amounts increase its value as green chemistry. In addition to its use at important stages of 

natural products, industrial basic products and products which have pharmaceutic value, the 

transfer hydrogenation reaction provides opportunity for such kind of studies to proceed rapidly 

because of high reaction yield.  

In this study, mono NN type (A1, A2, A3, A4 and A5) ligand systems were synthesized from 2- 

(2-pyridyl) benzimidazole. The new Ru (II) complexes ([RuL1 (p-simen)CI]CI, [RuL2 (p-

simen)CI]CI, [RuL3 (p-simen)CI]CI , [RuL3 (p-simen)CI]CI, [RuL4 (p-simen)CI]CI ve [RuL5 

(p-simen)CI]CI ) were synthesized as a result of the interaction of these compounds with the 

Ru (II) salt. The structures of these compounds were analyzed by 1H and 13C-NMR 

Spectroscopy, FT-IR, Elemental analysis and melting point measurement methods. These 

complexes were tested catalysts in transfer hydrogenation reactions. Transformation of the 

products obtained in the transfer hydrogen reaction was determined using gas chromatography 

device (GC). The catalyst with the highest catalytic activity was determined to be [RuL2 (p-

simen)CI]CI with 99.8% conversion in 24 h. Then optimization studies were carried out.  

 

Keywords: N,N type ligend , transfer hydrogenation, Ruthenium, 2- (2-pyridyl) benzimidazole. 
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KARAÇALI (PALİURUS SPİNA CHRİSTİ) MEYVESİ' NİN, STREPTOZOTOSİN İLE 

İNDÜKLENMİŞ RAT BÖBREK DOKUSUNDA, ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTE 

ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMİNATİON OF THE EFFECT OF JERUSALEM THORN (PALİURUS SPİNA 

CHRİSTİ) FRUİT ON ANTİOXİDANT ENZYME ACTİVİTY İN STREPTOZOTOCİN-

INDUCED RAT KİDNEY TİSSUE 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM  

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya A.B.D, Eyyübiye, Şanlıurfa, TÜRKİYE 

Dr. Merve Gökşin KARASLAN 

Stanford Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, Stanford, Amerika Birleşik Devletleri 

Özet 

Karaçalı meyveleri; Ortadoğu'da halk arasında antidiyabetik çay olarak kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada; diyabetik rat böbrek dokusunda, in vivo antioksidan aktivite üzerine etkisinin 

araştırılması hedeflenmiştir. Ekstaksiyon işlemi, halkın yaptığı şekilde, yani; dekoksiyon 

yöntemiyle yapılmıştır. Antioksidan enzim aktivite çalışması; 3 araştırma ve 2 kontrol grubuna 

dağıtılmış 30 Wistar albino erkek sıçan üzerinde gerçekleştirildi. Oksidatif stres, tek doz 

streptozotosin (70 mg / kg) intraperitoneal olarak uygulaması ile geliştirildi. STZ 

uygulamasından 3 gün sonra, 30 günlük tedavi süresi boyunca 3 araştırma grubuna 100 mg / kg 

/ gün C vitamini, 250 ve 500 mg / kg / gün Paliurus spina christi meyve özleri (PSC) oral olarak 

verildi. 30. günün sonunda, anestezi altındaki sıçanlardan böbrek dokusu alındı. Bu böbrek 

dokularında katalaz ve süperoksit dismutaz enzimleri, total glutatyon ve malondialdehit 

moleküllerinin seviyeleri analiz edildi. 

Antioksidan enzim aktivite sonuçlarına bakıldığında; streptozotosin ile uyarılan tüm deney 

gruplarında, kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı değişimler (P<0.05) gözlemlendi. 

Bu sonuç oksidatif stresin başarılı bir şekilde oluşturulduğunu göstermektedir. PSC yüksek 

dozunun verildiği gruptaki katalaz aktivitesi; hasta grupta azalan enzim düzeylerinin, tedavi 

grubunda istatiksel anlamlı (P<0.01) artış gösterdiği belirlendi. Süperoksit dismutaz (SOD) 

enzim aktivitesinde ise; hem PSC verilen grupta hem vitamin C verilen grupta, anlamlı bir 

değişim gözlenmemiştir. Total glutatyon aktivitesine bakıldığında; Sadece PSC' nin düşük 

dozunu alan grupta, hasta gruptaki  artışın, istatiksel olarak anlamlı bir şekilde (P<0.01) 

azaltıldığı belirlendi. Lipid peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit miktarında ise; 

Vitamin C, PSC-1 ve PSC-2 gruplarında; STZ grubundaki MDA düzeylerinde görülen artışın, 

istatiksel olarak anlamlı bir şekilde sırasıyla (P<0.001; P<0.001; P<0.01) olarak azaltıldığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kudüs Dikeni, Katalaz, Süperoksit Dismutaz, Lipid peroksidasyon 
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Abstract 

Blackthorn berries; It is used as antidiabetic tea among the people in the Middle East. In this 

study; The aim of this study was to investigate the effect of antioxidant activity on diabetic rat 

kidney tissue. The extraction process; As applied by the local people, it was done by decoction 

method. This study was carried out on 30 Wistar albino male rats that were distributed into 3 

research and 2 control groups. Oxidative stress was developed via an intraperitoneal application 

of one-dose streptozotocin (70 mg/kg). 3 days after STZ application, 100 mg/kg/day vitamin 

C, 250 and 500 mg/kg/day Paliurus spina christi fruit extracts (PSC) were orally given to 3 

research groups for 30-day treatment period. At the end of the 30th day, kidney tissue were 

taken from rats under anesthesia. The levels of catalase and superoxide dismutase enzymes, 

total glutathione and malondialdehyde molecules were analyzed in these kidney tissues. 

When antioxidant enzyme activity results are examined; Statistically significant changes (P 

<0.05) were observed in all experimental groups induced by streptozotocin compared to the 

control group. This result shows that oxidative stress was successfully created. Catalase activity 

in the group receiving the high dose of PSC; It was determined that decreasing enzyme levels 

in patient group increased statistically significant (P <0.01) in treatment group. In superoxide 

dismutase (SOD) enzyme activity; No significant change was observed in both PSC and vitamin 

C groups. When total glutathione activity is examined; It was determined that the increase in 

the patient group was significantly reduced (P <0.01) only in the group receiving low dose of 

PSC. In the amount of malondialdehyde, which is the end product of lipid peroxidation; Vitamin 

C, PSC-1 and PSC-2 groups; It was observed that the increase in MDA levels in the STZ group 

was significantly reduced (P <0.001; P <0.001; P <0.01), respectively. 

Keywords: Jerusalem Thorn, Catalase, Superoxide Dismutase, Lipid peroxidation 
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ADIYAMAN İLİNİN İKLİM ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ 

Aziz ARTAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji 

ve Uygulamaları Ana Bilim Dalı, Amasya/Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KOPARAN

Amasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Ana Bilim Dalı Pazarlama 

Bölümü, Amasya/Türkiye 

Özet 

Günlük hayatta hemen her alanda enerji ihtiyacının karşılanması için yeni alternatifler ve çözüm 

yollarına ihtiyaç duymaktayız. Bu çözüm yollarından bir tanesi de alternatif enerji 

kaynaklarının üretiminden geçmektedir. Günümüzde alternatif enerji kaynakları ihtiyacı 

zorunlu hale gelmiştir. Giderek tükenen konveksiyonel(fosil) enerji kaynakları dikkate 

alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ve ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Fosil 

yakıtların kullanımı sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma ve çevresel sorunlar da insanları 

alternatif kaynaklara yönlendirmektedir. Ülkeler fosil yakıtların insanlara ve çevreye vermiş 

olduğu zararları azaltmak adına yenilenebilir enerjiye önem vermeye başlamışlardır. 

Ülkemizde de önemi giderek artan yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar her geçen gün 

artmaktadır. Yatırımcıların bu enerji kaynaklarına yönelmesi için ise devlet eliyle ortaya konan 

teşvikler de, hem kamu hem de tüzel kişiler tarafından enerji politikalarında öncelikli konuma 

gelmiştir. Hedeflenenin üzerinde gerçekleşen bu 3,7 MW enerjiyle Adıyaman İlçesi Samsat 

Ovası’nda bulunan 27 bin m2 ‘lik arazinin sulanması, sulama maliyetlerinin düşürülmesi, 

çiftçilere devlet tarafından maddi desteğin verilmesi, sulama alanlarındaki terfi merkezlerinde 

kullanılan enerjinin bu santralden karşılanması amaçlanmaktadır. Ülkemizin sayılır en büyük 

projelerinden biri olan ve bu santralin Adıyaman ilinin elektrik ihtiyacını bir kısmını 

karşılayarak ilin ekonomisine katkı sunulması, tüketilen enerji miktarının en aza indirilmesi, 

fosil yakıtların (kömür, petrol vb.) tüketilmesiyle atmosfere yayılan zehirli gazlarla beraber sera 

gazlarının etkisinin azaltılması hedeflenmektedir. 

Bu tez kapsamında hazırlanan projenin, kurulum ve maliyet analizinin yapımında rol olan 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Adıyaman iline yapmış olduğu güneş enerji santrali, hem 

ekonomik ve tarımsal sulama maliyetlerinin azaltılmasında hem de ülkemizin cari açığının 

düşürülerek dışa bağlılığımızın azaltılmasına önemli katkıları olacaktır.  

Adıyaman ili sınırları içerisinde kurulan 3,7 MW ‘lık güneş enerji santrali projesinin devreye 

alınmasıyla birlikte elektrik enerjisi ihtiyacının azaltılması sağlanarak hem bölgenin hem de 

Adıyaman’ın ekonomisine katkı sağlayacağı, sulama alanlarının artması ve buna bağlı olarak 

çeşitli meyve-sebze miktarının ekonomiye kazandırılması faydalı olacaktır. Yine bu enerji 

santralinin ekolojik doğaya yayılan fosil yakıtların önlenmesi açısından (1KW enerji üretiminin 

0,6 CO2/MW/h karbon salımı engellemektedir) ekonomiye katkısı son derece önemlidir. Kamu 

tarafından verilen bu teşvikler sayesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
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Adıyaman merkeze bağlı Doyran Köyü yakınlarında kurulumu gerçekleşen bir projede 

faaliyete geçirilmiştir. Proje dahilinde kurulan tesisi 38 bin m2 ‘lik alana 8800 adet güneş paneli 

kullanılarak kurulmuştur. GES(Güneş Enerjisi Sistemi) projesinin yıllık enerji üretim miktarı 

3,5 MW hedeflendiğini fakat Adıyaman ilinin güneşlenme süreleri dikkate alındığında 3,7 MW 

olarak gerçekleşen bu enerji santralinde hedeflenenin üzerinde bir sonuca ulaşılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Güneş enerjisi, Adıyaman 

 

Bu çalışma Doktor Öğretim Görevlisi Emrah KOPARAN tarafından danışmanlığı yapılan Amasya Üniversitesi, 

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yayınlanmış/ yayınlanmakta olan 

Aziz ARTAN’ın “Adıyaman İklim Koşullarında Güneş Enerji Santralinin Kurulumu ve Maliyet Analizi” Konu 

Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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YAŞAMIN ERKEN DÖNEMİNDE TEKRARLANAN BAKTERİYEL ENFEKSİYONA 

MARUZ KALAN VE UZUN SÜRE YÜKSEK YAĞLI DİYETLE BESLENEN 

SIÇANLARDA BAZI SPESİFİK HORMONLARIN DÜZEYLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZGÖÇER  

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Cihat UÇAR 

Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Sedat YILDIZ  

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Özet  

Yüksek enerjili diyet ve yaşamın erken dönemindeki tekrarlanan bakteriyel enfeksiyonlar 

metabolizmayı yeniden programlayarak ileriki yaşamı etkileyebilmektedir. Buna göre mevcut 

çalışmada postnatal dönemde tekrarlı olarak bakteriyel enfeksiyona maruziyetin yüksek yağlı 

diyetle beslenen dişi ve erkek sıçanlarda serum leptin, adiponektin, apelin ve kortikosteron 

düzeyine etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Dişi (n=32) ve erkek (n=32) sıçan yavrularına postnatal 7, 13 ve 19. günlerde 50 µg/kg 

Escherichia coli hücre duvarı unsuru (LPS, lipopolisakkarit) ya da steril salin (kontrol grubuna) 

enjekte edildi. Sütten kesildikten sonra (pnd 21) sıçanlar iki alt gruba ayrıldı ve yarısı standart 

diyetle diğer yarısı ise yüksek yağlı diyetle (standart diyete %10 hayvansal yağ, %1 kolesterol 

ve %2 şeker eklenerek hazırlandı) 150. güne kadar beslendi. Alınan kan örneklerinden leptin, 

adiponektin, apelin ve kortikosteron analizleri yapıldı. Veriler General Linearized Models 

(GLM) ile analiz edildi ve alfa düzeyi p<0.05 anlamlı kabul edildi.   

Serum leptin düzeyi yağlı diyet verilen gruplarda daha yüksek olma eğilimindeydi (p=0.084). 

Serum adiponektin düzeyi yağlı diyet verilen gruplarda yüksek iken (p<0.010), LPS verilen 

gruplarda düşük olmuştur (p=0.050). Serum apelin düzeyi dişilerde erkeklerden daha yüksek 

bulunmuştur (p<0.05). Serum kortikosteron düzeyi erkeklerde dişilerden (p<0.001) ve yağlı 

diyet verilen sıçanlarda normal diyet verilenlerden daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Elde edilen bulgular göstermiştir ki (1) yüksek kalorili diyet kan adiponektin düzeyini 

artırmaktadır (2) yaşamın erken döneminde bakteriyel enfeksiyona maruziyet uzun vadede 

diyetin neden olduğu adiponektin düzeyindeki artışı engelleyebilmektedir (3) cinsiyet faktörü 

uzun vadede apelin ve kortikosteron düzeylerini etkilemektedir. 

 

Anahtar kelimeler: yüksek yağlı diyet, neonatal enfeksiyon, hormon 

Bu proje TÜBİTAK tarafından (Proje # 111S440) desteklenmiştir. 
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ELEKTRİK AKIMI VE MİKRODALGA İLE YABANCI OT MÜCADELE 

YÖNTEMLERİNDE BİTKİLERİN ELEKTRİK-DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN 

ÖNEMİ 

THE IMPORTANCE OF DIELECTRIC PROPERTIES OF PLANTS IN ELECTRIC 

CURRENT AND MICROWAVE WEED CONTROL METHODS 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞAHİN 

Harran Üniversitesi  

Özet 

Yabancı ot mücadelesinde kimyasal kullanımı en çok tercih edilen yöntemdir.  Ancak, bu 

kimyasalların zamanla içme sularına karışma ihtimali, toprağa ve doğal yaşama verdikleri 

zararlar nedeniyle, kimyasal olmayan mücadele yöntemleri önem kazanmıştır. Bu 

yöntemlerden en popüler olanları; elektrik akımı yöntemi ve mikrodalga yöntemidir. Her iki 

yöntemde de elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Elektrik akımı ve mikrodalga yöntemlerinde,  

uygulama sonrası toprakta ve tarımsal ürünlerde herhangi bir kimyasal kalıntı oluşması söz 

konusu değildir. Mikrodalga ile yabancı ot mücadelesinde, uygun frekans, yeterli süre ve 

gerekli güç seviyesi uygulandığında, yabancı ot ve tohumlarını yok edebildiği yapılan 

çalışmalarda ortaya konmuştur. Elektrik akımı yönteminde de yeterli süre ve uygun akım 

şiddeti uygulandığında, yabancı ot ve tohumlarını zararsız hale getirdiği yapılan çalışmalarda 

tespit edilmiştir. Ancak, her iki yöntemde de meydana gelen enerji kayıpları ve bitkilerin 

elektrik-dielektrik özelliklerinin tam olarak bilinmemesi, yöntemlerin uygulanabilirliğini 

ekonomik açıdan zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, elektrik ve mikrodalga yöntemleri ile 

yapılacak uygulamalarda yabancı ot türünün ve toprağın elektrik direnci (R), empedansı (Z), 

dielektrik sabiti (ε’), kayıp faktörü (ε’’) ve dağılım faktörü (tan δ) gibi özelliklerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, mikrodalga ile toprak dezenfektasyonunda ısıl işlemin verimliliğini 

arttırmak için de malzemenin dielektrik özellikleri hakkında bilgi gerekir. Mikrodalga 

radyasyon etkisindeki toprağın ve bitkinin davranışı, emilen, iletilen veya yansıyan radyasyon 

yüzdesi ile belirlenir. Dielektrik sabiti (ε’) ve mikrodalga uygulanmış malzemenin kayıp 

faktörü (ε’’), mikrodalga aplikatörlerinin tasarımında da temel parametrelerdir. 

 

Anahtar kelimeler:  yabancı ot, mikrodalga, elektrik akımı, dielektrik, kayıp katsayısı 

Abstract 

Chemical use is the most preferred method in weed control. However, non-chemical methods 

of weed control have gained importance due to the possibility of these chemicals getting into 

drinking water and damages to soil and natural life. The most popular methods are; electric 

current method and microwave method. Both methods use electrical energy. In electric current 

and microwave methods, there is no formation of chemical residues in soil and agricultural 

products after application. It has been shown in the studies that it can destroy weeds and seeds 
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when appropriate frequency, sufficient time and required power level are applied in microwave 

weed control. It has been determined in the studies that it makes the weeds and seeds harmless 

when sufficient time and appropriate current intensity is applied in electric current method. 

However, the energy losses occurring in both methods and the lack of knowledge of the 

electrical-dielectric properties of the plants make the applicability of the methods economically 

difficult. For this reason, it is necessary to know the characteristics of weed species and soil 

such as electrical resistance (R), impedance (Z), dielectric constant (ε’), loss factor (ε’’) and 

dissipation factor (tan δ) in the applications to be carried out by electrical and microwave 

methods. Furthermore, in order to increase the efficiency of heat treatment in soil disinfection 

with microwave, information is required about the dielectric properties of the material. The 

behavior of the soil and the plant under the influence of microwave radiation is determined by 

the percentage of radiation absorbed, transmitted or reflected. The dielectric constant (ε’) and 

the loss factor (ε’’) of the microwave applied material are also the basic parameters in the design 

of microwave applicators. 

 

Keywords: weed, microwave, electric current, dielectric, loss factor 
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A VIEW A FAMILY OF SYMMETRIC NUMERICAL  SEMIGROUPS  

   Prof. Dr. Sedat İLHAN 

Dicle University, Faculty of Science Department of Mathematics, Diyarbakır, TURKEY 

Abstract   

In this study, we assume that  ¥  and ¢  be the sets of nonnegative integers and integers, 

respectively. The subset S  of  ¥  is called a numerical semigroup if  0 SÎ ,  

, ,u v S for all u v S+ Î Î  and   ( \ )Card S < ¥¥  ( this condition is  equivalent to ( )gcd 1S =  , 

( )gcd S = greatest common divisor the element of  S ) .  

Given a numerical semigroup S ,  then the greatest integer in \S¢  is the frobenius number of 

S , denoted by ( )F S ,  and { }( ) min : 0m S s S s= Î >  is  called  multiplicity of S  Also, 

{ }( )( ) 0,1,2,..., ( )n S Card F S S= Ç is called the  determine number of S .  

If  S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., nS v v v= < > , then we observe that      

{ }1 2 0 1 2 1

1

, ,..., : 0, , ,..., , ( ) 1, ...
n

n i i i n n

i

S v v v a v a s s s s s F S-

=

ì üï ïï ï= < > = Î = = = + ®í ı
ï ïï ïî ş
å ¥   

where  1 , ( )i is s n n S+< = , and the arrow means that every integer greater than ( ) 1F S +  

belongs to S , for 1,2,..., ( )i n n S= = .   

Let S be a numerical semigroup. If   x Î ¥ and x SÏ  then x is a gap of S . We denote the set 

of gaps of S by ( )H S , e.i. ( ) \H S S= ¥ .  The ( ) ( ( ))G S Card H S=  is called the genus of  S . 

Also, It is known that ( ) ( ) 1 ( )G S F S n S= + - .  A numerical semigroup. S  is called symmetric 

if  for every \a SÎ ¢ , the integer ( )F S a-  belongs to S . It is know  the numerical semigroup

1 2,S v v= < >  is symmetric, 1 2 1 2( )F S v v v v= - -  and 
( ) 1

( ) ( )
2

F S
n S G S

+
= =  .  

A numerical semigroup S  is Arf  if a b c S+ - Î , for all , ,a b c SÎ  such that a b c³ ³ The 

intersection of any family of Arf numerical semigroups is again an Arf numerical semigroup. 

Thus, since ¥  is an Arf numerical semigroup, one can consider the smallest Arf numerical 

semigroup containing a given numerical semigroup. The smallest Arf numerical semigroup 

containing a numerical semigroup S  is called the Arf closure of S , and it is denoted by ( )Arf S  

In this study, we will give some results about genus, determine number and Arf closure of S  

symmetric numerical semigroup such that 5,5 2kS k= +  where 1,k k   . 

Keywords: Frobenius number, Arf closure, genus 
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THE RESULTS ON SOME ARF NUMERICAL SEMIGROUPS WITH  

MULTIPLICITY 8 

Prof. Dr. Sedat İLHAN  

Dicle University, Faculty of Science, Department of Mathematics, Diyarbakır, Türkiye  

Prof. Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ 

Başkent University, Faculty of Commercial Sciences, Department of Banking and Finance, 

Ankara, Türkiye   

Dr. Öğr. Üyesi Meral SÜER 

Batman University, Faculty of Science and Letters, Department of Mathematics,  

Batman, Türkiye   

Abstract 

Throughout this study, we assume that  ¥  and ¢  be the sets of nonnegative integers and all 

integers, respectively. The subset S  of  ¥  is a numerical semigroup if 0 SÎ , 

, ,x y S for all x y S+ Î Î ,  and  ( \ )Card S < ¥¥  ( this condition is  equivalent to ( )gcd 1S =  

( )gcd S = greatest common divisor the element of  S ) . Let S  be a numerical semigroup, then 

( )( ) max \F S S= ¢  and { }( ) min : 0m S s S s= Î >  are called Frobenius number and 

multiplicity of S , respectively. Also, { }( )( ) 0,1,2,..., ( )n S Card F S S= Ç  and 

( ) ( ) 1C S C F S= = +   is called the determine number and conductor of S , respectively. 

If  S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., rS a a a= < > , then we observe that 

{ }1 2 0 , 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...r n nS a a a s s s s s C F S-= < > = = = = + ®  where  

1, ( )i is s n n S+< = , and the arrow means that every integer greater than ( ) 1C F S= +  belongs 

to S , for 1,2,..., ( )i n n S= = .   

If a Î ¥ and a SÏ , then a  is called gap of  S . We denote the set of gaps of S , by ( )H S e.i, 

( ) \H S S= ¥ .The ( ) ( ( ))G S Card H S=  is called the genus of  S . Also, It is known that 

( ) ( ) 1 ( )G S F S n S= + - .  

A numerical semigroup S  is Arf  if a b c S+ - Î , for all , ,a b c SÎ  such that a b c³ ³ . The 

intersection of any family of Arf numerical semigroups is again an Arf numerical semigroup. 

Thus, since ¥  is an Arf numerical semigroup, one can consider the smallest Arf numerical 

semigroup containing a given numerical semigroup.  

In this presentation, we will give some results about Frobenius number, type, genus and 

determine number of Arf  numerical semigroup S   such that ( ) 8m S =  and  

( ) 0,2,3,4,5,6,7(mod8)C S C  . 
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A NEUROSCIENCE-BASED LEARNING TECHNIQUE TO STEM: FRAMEWORK 

AND APPLICATION 

Dante Jorge Dorantes-Gonzalez1,  

Department of Mechanical Engineering, MEF University, Ayazağa Cad. No.4, 34396 Maslak, 

Sarıyer, İstanbul, Turkey 

Aldrin Balsa-Yepes2 

Computing Systems and Informatics, Institute of Water Transport, 

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, 

198035, Russia, Saint-Petersburg, Dvinskaya st., 5/7 

Abstract 

Existing learning techniques such as problem-based learning, project-based learning or case 

study learning are successful learning techniques which main focus is on the context, technical 

details of analysis and procedural implementation for a given topic, but give no specific 

guidelines on learner’s experience and emotional learning aspects such as arousal salience and 

valence, being emotional states important factors affecting engagement and retention. Some 

approaches involving emotion in educational settings, such as social and emotional learning, 

lack the neuroscientific justification and focus more on the social relationship aspects; on the 

other hand, neurobiology approaches lack educational implementation grounds; and 

educational ones focus mainly on the cognitive aspects. Cognitive psychology, neuroscience, 

pedagogy, and science, technology, engineering and mathematics (STEM) education are 

disciplines that are usually dissociated from each other, showing gaps and even taboos to work 

together. That is authors’ aim is to present a novel learning technique that integrates 

neuroscience to identify the scientific foundations of unconscious brain learning mechanisms 

and how these guided experiences lead to engagement and long-term retention. 

The authors present the state-of-the-art research of the neuroscientific mechanisms of emotion 

and emotion-enhanced memory, and propose the neuroscience-based learning technique 

framework, setting the conditions, guidelines for guaranteeing engaged learning with retention, 

and what the main problems and uncertainties that instructors face when trying to implement 

STEM projects. 

An example of STEM implementation in engineering education is presented, namely the study 

of tuned-mass dampers (vibration absorbers) for a course of Dynamics. Authors identified the 

critical inflection moments that determine student’s engagement and their motivation, setting 

the basis for long-term retention. 

A novel neuroscientific-based learning framework was proposed and implemented on a 

concrete project, and instructors’ uncertainty factors were determined. The project is still under 

development, and further research activities were provided. 

Keywords: emotion, emotion-enhanced memory, learning technique, STEM 
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KRANK KASNAĞINDA KULLANILAN KAUÇUK BİLEŞENİN HIZLANDIRILMIŞ 

TEST YAKLAŞIMI İLE YORULMA ÖMRÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ 

Cihangir KAPLAN 

Ar-Ge Mühendisi, Kentpar Otomotiv  

Cem GÜLEÇ 

Ar-Ge/Mühendislik Yöneticisi, Kentpar Otomotiv  

Ömer Faruk ÜNAL 

Ürün Geliştirme Mühendisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Özet 

Kauçuk otomotiv endüstrisinin başta olmak üzere birçok mühendislik uygulamasında titreşim 

sönümleyicisi olarak kullanılmaktadır. İçten yanmalı motorlarda burulma titreşiminin 

sönümlemek için kullanılan krank kasnağının en önemli bileşeni kauçuktur. Bu kauçuk 

bileşenin yardımıyla krank kasnakları ayarlandığı burulma titreşim seviyesini düşürmektedir. 

Böylece krank mili ömür dayanımı arttırmaktadır. Krank kasnağının görevini uzun ömürlü bir 

şekilde gerçekleştirilmesi için kauçuk dayanım ömrü oldukça önemlidir. Otomotiv 

endüstrisinde oluşturulan regülasyonlara göre krank kasnağı dinamik dayanım ömrü yaklaşık 

10 milyon çevrimdir. Bu çalışmada krank kasnağında kullanılan kauçuk bileşeni dinamik 

dayanım ömrü hızlandırılmış test yaklaşımıyla burulma doğal frekansına bağlı olarak 

belirlenmiştir. Seçilen bir krank kasnağının birinci atalet kütlesinin kauçuk formu referans 

alınıp özgün bir kauçuk numunesi üretilmiştir. Bu kauçuk numunesi, krank kasnağında oluşan 

burulma titreşimini simüle edebilmek için kendi doğal frekansında ve belirlenmiş genliklerde 

kaymaya maruz bırakılmıştır. Bunun için özel bir krank biyel test sistemi tasarlanmış ve bu 

sistemde gerçekleştirilmiştir. Son olarak genlik ve frekansa bağlı ömür tahminleri deneysel 

verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Oluşturulan tahmin modelin çalışma performansı 

tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Krank Kasnağı, Kauçuk, Hızlandırılmış Test, Kauçuk Ömür Tahmini 
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SCHIFF BAZI BAKIR-MANGAN KOMPLEKSİNİN PROSTAT KANSERLİ HÜCRE 

HATLARINDA SİTOTOKSİTESİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Başak TÜRKMEN 

İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı,  

Malatya, Türkiye 

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı,  

Isparta, Türkiye 

Prof. Dr. Bülent DEDE 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Anorganik Kimya Anabilim Dalı, 

Isparta, Türkiye 

Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN 

Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye 

Özet 

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Anorganik Kimya Araştırma laboratuvarında 

yeni olarak sentezlenmiş bir grup Schiff Bazı Kompleksinin prostat kanserli hücre hatları olan 

PC-3 ve DU-145 üzerinde sitotoksik etkisi MTS canlılık testiyle belirlenmiştir. Kontrol grubu 

olarak kök hücre potansiyeli olan dental folikül hücreleri kullanılmıştır. Toksisite testlerinin 

sonucu 4 gün süreyle 24 saat aralıklarla monitörize edilmiş ve hücrelerin canlılık oranı 

spektrofotometrik olarak (490 nm) belirlenmiştir. Doxorubisin ve paklitaxel standart 

kemoterapötik ajan olarak bu çalışmada kullanılmıştır. Bakır ve mangan metali içeren 

kompleks grubun diğer üyelerine göre daha etkindir. Test edilen Schiff baz türünün prostat 

kanserli hücre hatlarında zamana bağlı artış gösteren bir toksisiteye neden olduğu gözlenmiş ve 

bu hücre hatlarında 4 günlük inkübasyon sonucu %100 e varan hücre ölümleri saptanmıştır. 

Canlılık testi sonuçlarına göre en etkili konsantrasyon belirlenmiş ve bu doz kullanılarak 

hücrenin apoptoza gidip gitmediğini saptamak amacıyla apoptotik markerlar olan Anneksin-V 

ve p53 flow sitometri ile, p21 ve caspase 3 ise gercek zamanli PCR yöntemi ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu çalışmada kullanılan Schiff bazının apoptozu indükleyerek 

hücre ölümüne sebep olduğunu göstermektedir. Devam eden çalışmalar ile test molekülünün 

diğer bazı kanser hatları ve in-vivo modeller üzerindeki tedavi potansiyelleri araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Schiff Bazı, prostat kanseri, MTS, kemoterapötik ajan, toksisite, apoptoz 
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AFŞİN-ELBİSTAN UÇUCU KÜLÜ ESASLI GEOPOLİMERLERDE POMZA VE 

ATIK KİREMİT TOZU KULLANIMI ÜZERİNE BİR DENEYSEL ÇALIŞMA 

AN EXPERIMENTAL STUDY ON AFŞİN-ELBİSTAN FLY ASH BASED 

GEOPOLYMER CONTAINING PUMICE AND WASTE TILE POWDER 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yasin DURGUN1  

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Hayrullah SEVİNÇ2 

1Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İnşaat  

Mühendisliği Bölümü 

2Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Elbistan Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı 

Özet 

Beton inşaat sektöründe en çok kullanılan yapı malzemesidir. Betonun temel bileşenleri 

çimento, agrega ve sudur. Çimento, betonu en temel bileşenidir, kireçtaşı ve kilden 

üretilmektedir. Üretim prosesinde bu malzemeler çok yüksek sıcaklıklara maruz 

bırakılmaktadır. Bu sürecin sonucu olarak çevre için bazı zararlı etkiler oluşmaktadır. 

Dolayısıyla son yıllarda araştırmacılar çevre dostu bağlayıcı malzeme üretimi üzerine 

odaklanmışlardır. Geopolimerler bu çevre dostu malzemeler arasında en popüler 

olanlarındandır. Hammadde olarak alümino-silikat kaynaklarının kullanılması ile üretilirler. 

Ayrıca sodyum silikat, sodyum hidroksit ve potasyum silikat gibi alkali çözeltiler aktifleştirici 

olarak kullanılmaktadır. Uçucu küller geopolimer üretimi için kullanılan en yaygın alümino-

silikat kaynaklarıdır. Uçucu küller termik santrallerin bir yan ürünüdür. Bu atık çoğunlukla 

beton ve çimento endüstrisi tarafından tüketilmektedir. Afşin-Elbistan termik santrali kurulu 

güç bakımından Türkiye’nin en büyük termik santralidir. Dolayısıyla en fazla uçucu kül bu 

termik santral tarafından oluşturulmaktadır. Ancak, bu termik santralin uçucu külü, düşük 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 toplamı, yüksek SO3 ve serbest CaO oranı nedeniyle çimento ve beton 

sektörü tarafından kullanılamamaktadır. Bazı öncü çalışmalar bu uçucu külün geopolimer 

hammaddesi olarak da iyi olmadığını göstermiştir. Pomza volkanik kökenli bir malzemedir. 

Türkiye pomza kaynakları bakımından çok zengin bir ülkedir. Pomza SiO2 ve Al2O3 

bakımından zengin bir malzemedir. Kiremitler kilin pişirilmesi sonucu üretilen malzemelerdir. 

Her yıl, tamiratlar, kusurlu ürünler ve kentsel dönüşüm sebebiyle çok sayıda atık kiremit 

oluşmaktadır. Kiremit tozları da SiO2 ve Al2O3 bakımından zengin malzemelerdir. Bu 

çalışmada Afşin-Elbistan uçucu külü geopolimer hammaddesi olarak kullanılmıştır. Ayrıca 

öğütülmüş pomza ve atık kiremit tozu bu zayıf uçucu küle destek alümino-silikat kaynağı olarak 

değerlendirilmiştir. Her bir katkı malzemesi için 9 farklı deneme karışımı üretilmiştir. 

Aktifleştirici olarak sodyum silikat ve sodyum hidroksit, tekli ve ikili çözeltiler halinde 

kullanılmıştır. Deneme üretimlerinin sonucu olarak, esas üretimler hazırlanmış ve bu 

üretimlerde ek malzemeler uçucu kül yerine %15, 30 ve 45 oranlarında kullanılmıştır. 

Örneklere birim hacim ağırlık, ultrasonik ses geçiş hızı, eğilme ve basınç dayanımı testleri 
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uygulanmıştır. Sonuç olarak en yüksek değerlerin %45 pomza ve atık kiremit tozu içeren 

örneklerden elde edildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: geopolimer, Afşin-Elbistan uçucu külü, pomza, atık kiremit tozu 

 

Abstract 

Concrete is the most common used construction material. The main constituents of concrete are 

cement, aggregates and water. Cement, which is the main material of concrete, is produced by 

using clay and limestone. In the production process, these materials are subjected to very high 

temperatures. As a result, some harmful effects for environment occur. Therefore, in recent 

years, researchers are focused on producing environmental friendly binders. Geopolymer is one 

of the most popular green materials. Alumino-silicate sources are used as raw materials. Besides 

an alkaline solution such as sodium silicate, sodium hydroxide and potassium hydroxide is used 

as activator. Fly ash is one the most common alumino-silicate source material for geopolymer 

production. It is by-product of thermal power plants. This waste is commonly used by cement 

and concrete industry. Afşin-Elbistan Thermal Power Plant is the biggest one in Turkey in terms 

of installed capacity. As a result, it is the most fly ash generating one. However, the fly ash of 

this thermal power plant cannot be used as a cement and concrete admixture due to low sum of 

SiO2+Al2O3+Fe2O3, high SO3 and free CaO. The preliminary studies showed that this fly ash 

also is not a good geopolymer raw material itself. Pumice is a volcanic origin material. Turkey 

is very rich in pumice reserves and pumice has high SiO2 and Al2O3 content. Tiles are products 

of fired clay. Every year, high number of wastes tiles generated due to repair, defective 

production and urban transformation. Tile powder is also rich in SiO2 and Al2O3. In this study, 

Afşin-Elbistan fly ash is used as geopolymer raw material. Ground pumice and waste tile 

powder were used as supplementary alumino-silicate source for this poor fly ash. 9 different 

trials were prepared from each supplementary material. As activator, sodium silicate and 

sodium hydroxide used as single and binary combinations. According to the results of trial 

mixtures, real productions were made and the supplementary materials were used in 15%, 30% 

and 45% instead of fly ash. Unit weight, ultrasonic pulse velocity, bending strength and 

compressive strength test were performed. The highest results were obtained from 45% pumice 

and waste tile powder containing samples. 

Keywords: geopolymer, Afşin-Elbistan fly ash, pumice, waste tile powder
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POMZA VE KAĞIT FABRİKASI UÇUCU KÜLÜ İÇEREN PVC KOMPOZİTLERİN 

BAZI MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATING SOME ENGINEERING PROPERTIES OF PUMICE AND PAPER 

MILL FLY ASH CONTAINING PVC COMPOSITES 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Hayrullah SEVİNÇ 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Elbistan Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı,  

ÖZET 

Dünyada ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin kullanımı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak 

orman kaynakları azalmakta ve artan çevresel baskı sonucu ahşap endüstrisinin farklı 

hammadde kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Dünyada nüfusun hızla artması ile çeşitli 

endüstriyel ürünler üretilmekte ve buna bağlı olarak çok miktarda atık ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle metal, cam ve plastik kökenli atıklar çok büyük bir çevre problemi oluşturmaktadır. 

Atıklar kaynaklı meydana gelen çevresel problemlerin ortadan kaldırılmasının en etkili yolu ise 

geri dönüşümü olan ürünleri kullanarak hammadde kullanımını azaltılmasını sağlamaktır. Hem 

atık sorununu çözmek hem de alternatif malzeme üretmek için son yıllarda önemli çalışmalar 

yapılmaktadır. Plastik malzemelerin özelliklerini iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek 

amacıyla çeşitli dolgu malzemeleri kullanılmaktadır. Üretilen bu plastik esaslı ürünler plastik 

kompozitler olarak adlandırılır. Bu kompozitlerde, plastik ve orman sanayii atıkları 

kullanılabilmekte ve geri dönüşümü olan bir ürün elde edilmektedir. Aynı zamanda plastik 

kompozitlerde uçucu kül ve yüksek fırın cürufu gibi çevre kirliliğine neden olan endüstriyel 

atıkların değerlendirilmesi üzerine birçok bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmada, pomza, kâğıt fabrikası uçucu külü ve yüksek oranda atık PVC içeren PVC 

kompozit levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Bu PVC kompozit levhalara 

saf PVC, talaş, kalsit ve kimyasal katkılar eklenmiştir. Pomza ve kâğıt fabrikası uçucu külü 

kalsit yerine %25 ve %50 oranlarında kullanılmıştır. Bu kompozitler üzerinde birim hacim 

ağırlığı,  2 ve 24 saatlik su emme ve şişme oranı, ısı iletim katsayısı, ultrasonik ses geçiş hızı 

gibi fiziksel testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çekme, eğilme ve çentikli izod darbe dayanımı 

gibi mekanik testler uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda; pomza oranı arttıkça birim hacim 

ağırlığı, ultrasonik ses geçiş hızı, ısı iletim katsayısı, eğilme dayanımı değerleri artarken su 

emme oranı, çekme dayanımı ve izod darbe dayanımı değerleri düşmüştür. Kâğıt fabrikası 

uçucu külü katkılı numunelerde ise tam tersi etki görülmüştür. %50 kağıt fabrikası uçucu külü 

katkılı kompozit numunede 0,0654 W/mK ısı iletim katsayısı elde edilmiştir. Bununla birlikte 

üretilen örneklerde su emme testleri sonucunda herhangi bir şişme olmadığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Atık PVC, Pomza, Kağıt Fabrikası Uçucu Külü, Talaş, PVC Kompozit 
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Abstract 

The use of wood and wood based products is gradually increasing in the world. The wood 

industry needs to find different raw material resources as a result of environmental pressure due 

to decreasing of the forest resources. With the rapid increase of the population in the world, 

various industrial products are produced and consequently a very large amount of waste is 

generated. In particular, waste from metal, glass and plastic origin creates major environmental 

problems. The most effective way to eliminate environmental problems caused by wastes is to 

reduce the use of raw materials by using recycled products. In recent years, important studies 

have been carried out both to solve the waste problem and to produce alternative materials. 

Various fillers are used to improve the properties of plastic materials and to reduce costs. These 

plastic-based products are called plastic composites. At the same time, many scientific 

researches are carried out on the evaluation of industrial wastes which cause environmental 

pollution such as fly ash and blast furnace slag in plastic composites. 

In this study, physical and mechanical properties of PVC composite sheets including pumice, 

paper mill fly ash and high amount of waste PVC are investigated. These PVC composite sheets 

were added pure PVC, sawdust, calcite and chemical additives. Pumice and paper mill fly ash 

are used in 25% and 50% ratios instead of calcite which is used as PVC composite filler 

material. Physical tests such as unit volume weight, 2 and 24 hour water absorption and swelling 

rate, thermal conductivity coefficient, ultrasonic pulse velocity were performed on these 

composites. In addition, mechanical tests such as tensile, bending and notched izod impact 

strength tests were applied. As a result of the study, as the pumice ratio increased unit volume 

weight, ultrasonic pulse velocity, thermal conductivity coefficient and bending strength values 

increased while water absorption rate, tensile strength and izod impact strength values 

decreased. The paper mill fly ash added samples also showed opposite effect. The thermal 

conductivity coefficient of 50% paper mill fly ash added composite sample was obtained 0.0654 

W/mK. In addition, no swelling was observed in all composites as a result of water absorption 

tests. 

Keywords: Waste PVC, Pumice, Paper Mill Fly Ash, Sawdust, PVC Composit
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ELEKTRONİK BURUNUN ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 

Özet 

İnsan vücudu farklı duyuları sayesinde çevresini algılamaktadır. Koku da, insanoğlunun altı 

duyusundan biridir. Son zamanlarda, tıbbi teşhis amacıyla elektronik burun (e-burun) kullanımı umut 

verici bir uygulama alanı olarak ortaya çıkmıştır. 

Elektronik burun (E-burun) terimi, insanın koku alma duyusunu taklit edebilen elektronik bir sistemi 

tanımlar. Elektronik burun teknolojisi, yiyecek, içecek ve kozmetik endüstrisi gibi çeşitli alanlarda 

uygulanmaktadır. Son zamanlarda tıbbi teşhis, gıda kalitesi ve kontrolü, çevresel izleme gibi sağlık ve 

güvenlik konularına yönelik araştırmalara ağırlık verilmiştir ve E-burun sistemleri tıbbi alanda 

mikrobiyal tespit ve biyoproses izlemesi alanlarında başarı ile kullanılmıştır.  

 Bakteriyel enfeksiyonların erken teşhisi çok önemlidir ve hayat kurtarıcı olabilir. Gereksiz 

antibiyotik kullanımından kaçınmak ve mümkün olan en kısa sürede uygun tedaviyi sağlamak için 

doğru ve hızlı tanı önemlidir. Bazı hastalıkların tanısında kullanılan yöntemler pahalı, uygunsuz, 

zaman alıcı ve hatta invaziv olabilir. Klinik veya çevresel numunelerde bakteri türlerini tespit etmek, 

genellikle seçici ortamlarda zaman alıcı büyüme, daha sonra izolasyon ve laboratuvarda biyokimyasal 

ve moleküler tanı prosedürlerini içerir. Bazı hastalıkların karakteristik kokularla ilişkili olduğu 

bilinmektedir, örneğin, diyabet, nefes üzerinde aseton kokusunu üretirken, mide rahatsızlıkları 

genellikle ağız kokusu ile ilişkilidir. Akciğerler, karaciğer ve bağırsakla ilişkili kanserler gibi diğer 

hastalıklar da karakteristik kokular üretebilir. Yapılan çalışmalarda aerop ve anaerop bakterilerin ve 

bazı mantarların kan kültürlerinde, kulak ve göz enfeksiyonlarında yara yeri enfeksiyonlarında E-burun 

sayesinde kolayca tanımlanacağı gösterilmiştir. 

Enfeksiyonun mümkün olduğunca çabuk teşhis edilmesi çok önemli olduğu için, kokulu uçuc 

bileşenleri hemen hemen anında tespit edip sınıflandırabilen sinir ağı tabanlı E-burun gibi tekniklerin 

büyük katkı sağlayabileceği görülmekte ve bu patojenik bakterilerin tip ve büyüme fazının doğru 

tahmin edilmesinin hem bakteriyel enfeksiyonların daha hızlı tedavisinde hem de yeni antibiyotik 

ilaçların daha etkin test edilmesinde yardımcı olabileceğine dair büyük umutlar bulunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik burun, Enfeksiyon, Yapay zeka 
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PALYATİF BAKIM HASTALARINDA ENFEKSİYON VE HEMŞİRELİK BAKIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 

Özet 

Palyatif bakımın amacı, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan 

hasta ve ailede semptomların iyi değerlendirilmesi ile fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi 

gereksinimleri karşılamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. 

Palyatif bakım hastalarında altta yatan hastalık, diyet ve fiziksel aktivite değişiklikleri nedeniyle 

kişilerin enfeksiyona yatkınlığı artmaktadır. Buna ilaveten palyatif bakım hastalarının aldığı tedavilerin 

kan hücrelerinin sayısı üzerine olumsuz etkileri de bağışıklık sistemini etkilemekte bu da 

enfeksiyonlarla mücadele üzerine olumsuz etki göstermektedir. Palyatif bakım hastalarında minimal 

enfeksiyonlar bile ciddi sonuçlar doğurduğu için enfeksiyon etkeni olan bakteri, virüs, parazit ve 

mantarların organizmada lokal yada genel olarak yayılmasını önlemek ve enfeksiyon zincirini kırmak 

oldukça önemlidir. Palyatif bakım hastalarında mortalite ve morbiditeyi etkileyen en önemli faktörlerin 

başında gelen enfeksiyonlarda hemşirelere ve bakımla ilgilenen kişilere büyük sorumluluklar 

düşmektedir. 

Palyatif bakım hastalarında sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonları, kateter 

ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, diyare ve basınç ülserlerinin enfeksiyonları görülmektedir. 

Ateş çoğu zaman palyatif bakım hastalarında görülen enfeksiyonlarda en somut belirti olarak 

görülmekle birlikte, titreme, kendini iyi hissetmeme, öksürük, boğaz ağrısı, dispne, burun tıkanıklığı, 

disüri, ağrı veya poliüri, olağandışı vajinal akıntı veya iritasyon, cerrahi yaralarda kızarıklık, acı, ödem, 

pirülan akıntı veya kanama, diyare, bulantı ve emezis, sarılık, kaşıntı, mukozit ve halitoziste enfeksiyon 

sonucu ortaya çıkan belirtilerdir. Palyatif bakımda hemşire tarafından hastayı rahatsız eden tüm bu 

semptomlar değerlendirilmeli, kontrol altına alırken kanıta dayalı rehberler kullanılmalı, en son 

bilgileri takip ederek gerekli hemşirelik bakımı planlanmalı ve tüm bunlar disiplinler arası iyi bir 

işbirliği içinde yapılmalıdır.  

Sonuç olarak palyatif bakım ünitelerinde hastalara bütüncül olarak yaklaşıp bireyler bedensel 

psikolojik, sosyal ve manevi boyutta değerlendirilmeli ve tüm bakım disiplinler arası iyi bir işbirliği 

içinde planlanmalı ve yapılmalıdır. Palyatif bakım hemşireleri de hastasını bütüncül olarak 

değerlendirip tüm semptomlar açısından değerlendirip en iyi bakımı vermeli, bu bakımı verirken etik 

ve yasal ilkeleri göz önünde bulundurmalı ve hastanın huzurlu bir şekilde ölüme hazırlanmasını 

sağlamalıdır.  
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LINK PREDICTION ON SMALL SCALE KNOWLEDGE GRAPH 

Betül BAYRAK1, Roya CHOUPANİ2, Erdoğan DOĞDU3 

1Computer Engineering Department, Gazi University, Ankara, Turkey 

2Computer Engineering Department, Cankaya University, Ankara, Turkey 

3Computer Science Department, Angelo State University, San Angelo, USA 

 

Abstract 

Knowledge graphs arose from different reasons a few years ago. It is proven that knowledge graphs’ 

vector representations (embeddings) have positive effects in many ways on data mining applications 

like link prediction, item recommendation, error detection and so on. But generally, these types of 

processes and finding their accuracy values are too complex and applied on large scale datasets. In this 

study, we want to show knowledge graphs can be used for basic problems in our lives, to prove this, 

we apply basic machine learning algorithms to the prediction of the links, on our small scale knowledge 

graph. As a result, we get an accuracy value of predictions. We used a small part of the AIFB RDF 

dataset, applied the rdf 2vec technique, which based on word2vec, to create our knowledge graph from 

the RDF dataset and after that, created our embeddings from the knowledge graph. Our approach shows 

that we can get high accuracy values on many types of learning processes by using this type of vector 

representations of knowledge graphs created from daily life data. 

 

Keywords: knowledge graph embedding (KGE), machine learning, data mining, link prediction 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF A PEM FUEL CELL STACK BY USING DESIGN OF 

EXPERIMENTS (DOE) 

Dr. Elif EKER KAHVECİ 

Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, Sakarya University,  

Sakarya, TURKEY 

Prof. Dr. Imdat TAYMAZ 

Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, Sakarya University,  

Sakarya, TURKEY 

Abstract 

In this study, the effects of operating parameters on power density of a 3-cell PEMFC stack with 

serpentine flow channels having 150 cm2 total active layer have been examined experimentally.  Desing 

Expert, which is the experimental design program (trial version) was used, and the data obtained as a 

result of the experiments were analyzed by entering this program. A total of 25 experiments were 

carried out according to the design created with the data entered into the program within the specified 

operating conditions range. The independent variables were entered which are cell temperature, 

humidification temperature, H2 flow rate and O2 flow rate, and the response is the power density. In 

this study, the hydrophobic cell stack which has the highest cell performance of which was previous 

studies results was used. In the optimization study, keeping the power density and maximum H2 flow 

to a minimum, the most suitable values are cell temperature 57.826°C, humidification temperature 

56.151°C, O2 flow 1.587 L/min. Finally 432.398 mW/cm2 power density value was obtained under 

these operating conditions. 

Keywords: Design Expert, PEM fuel cell stack, Optimization  
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CLASSIFICATION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE BY MACHINE LEARNING 

METHODS 

Merve GÜLLÜ & Hüseyin POLAT 

Gazi University, Faculty of Technology, Department of Computer Engineering, 

Ankara, Turkey 

Abstract 

Chronic kidney disease is the most common form of kidney disease and is a general definition for 

heterogeneous diseases that affect kidney structure and functioning. It is more common in poor 

countries around the world and 8-16% of the world's population suffers from this disease. If the disease 

is diagnosed early, its progression can be prevented or slowed down. In our study, chronic kidney 

disease classification was made by using data mining algorithms. The missing data in the data set was 

tested by different methods and its effect on success was examined. The study was performed using 

machine learning algorithms and 237 patients and 150 healthy individuals were used and the highest 

success rate was found to be 99%. The results of the study show that the proposed system can be used 

in the diagnosis of chronic kidney disease. 

Keywords: Machine Learning, chronic kidney disease, classification 
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KENTSEL REKREASYONEL ALANLARDA Kİ BİTKİ VARLIĞI; RİZE MESUT YILMAZ 

SAHİL PARKI ÖRNEĞİ 

1Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI, 2Prof. Dr. Gökhan ABAY, 3Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK, 
4Arş. Gör. Merve ÜÇOK 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü, Rize 

Özet 

Kaliteli bir kentsel çevrenin oluşumunda etkili olan ve kentleşme için mutlak olan açık ve yeşil alanlar; 

ekolojik, estetik, ekonomik, psikolojik ve toplumsal işlevleri ile önemli bir yer tutmaktadır. Rize ili 

kentsel açık yeşil alan sistemi içerisinde yer alan ve kent kullanıcılarına rekreasyonel olanaklar sunan, 

en büyük kıyı kullanım alanına sahip,  Mesut Yılmaz Sahil Parkı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kıyı 

şeridi boyunca konumlanan ve yaklaşık 7 ha yüz ölçüme sahip park; konumu, imkânları ve 

rekreasyonel çeşitliliği ile yoğun kullanım potansiyeline sahiptir.  Landmark niteliği taşıyan park 

ekolojik, estetik ve fonksiyonel özellikleri ile zengin bitkisel çeşitliliğe sahip olup doğal ve egzotik 

bitki taksonlarını barındırmaktadır. Bu çalışmada Mesut Yılmaz Sahil Parkı’nda yer alan bitkilerin 

envanteri çıkarılmış olup, 46 adet familyaya ait 137 tane taksondan 35 tanesi doğal, 73 tanesi egzotik, 

19 tanesi egzotik-kültür ve 2 tanesi doğal-kültür formlu olarak tespit edilmiştir. Bu sayede doğal 

taksonlar içerisinde egzotik taksonların kullanım oranı belirlenmiş ve doğal bitki kullanımına yönelik 

öneriler geliştirilmiştir. Aynı zamanda parktaki mevcut bitki varlığının kent kullanıcılarına tanıtılması 

ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi için bitkinin ismi ve özelliklerini içeren etiket çalışmaları yapılmış 

olup herbaryum için bitki örnekleri alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: kentsel açık yeşil alan, doğal takson, egzotik takson, Rize, bitki envanteri 
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PLANLAMA HİYERARŞİSİNDE FİZİKİ PLAN SINIRLARI VE PEYZAJ PLANLAMA 

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ1, Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI2, 

Arş. Gör. Merve ÜÇOK2 

1 Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü, Tekirdağ 

2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü, Rize 

Özet 

Planlama, bir bütünün parçası olarak doğal ortamın, olanaklarına (arazi potansiyeline) en uygun ve 

toplum açısından en yararlı şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile hazırlanan bir düzenleme ve 

geliştirme programıdır. Ülkemizde bu amaçla yapılan farklı tip ve ölçeklerde fiziki plan türleri 

bulunmaktadır.  Ancak bu tip planların sonucunda üretilen kararların ve alınan önlemlerin 

yetersizliğinin ve uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan zorlukların önemli bir nedenini, fiziki plan 

sınırlarının idari sınırlar olması bu tip plan sınırlarının doğal sınırlar olmamasıdır. Diğer bir değişle il 

sınırlarının doğal sınırlar ile örtüşmemesidir. Bu aşamada peyzaj planları, doğal ve kültürel kaynakları 

koruyarak insan istek ve gereksinimlerini gerçekleştirmek için mevcut ve planlanan kullanımlar arası 

ilişki ve çelişkilerin irdelendiği, en uygun ve öncelikli kullanım biçimlerinin belirlendiği büyük ölçekli 

planlara altlık oluşturan ekolojik ve teknik verilere göre hazırlanan planlardır.  

Bu çalışmada, ülke planlamasında yapılan fiziki plan tipleri ile bu plan tiplerinin sınırları ortaya 

konularak, peyzaj planları sınırlarının ne olması gerektiğine dair öneriler getirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fiziki Plan, Sınırlar, Peyzaj Planlama   
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Şanlıurfa/Türkiye  

Fatma Mina ÖZTOP 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, 

Şanlıurfa/Türkiye  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MİMAN  

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Şanlıurfa/Türkiye  

Özet  

Günümüzde şirketlerin maliyet unsurlarını azaltıp, karlarını yükseltme amaçları kadar çevre dostu yeşil 

uygulamalarda bulunmaları da onların sosyal sorumluluk ve müşteri tercihleri açısından vazgeçilmez 

amcalarından birini oluşturmaktadır. İklimsel değişimler ve dünyanın sınırlı kaynakları yeşil lojistik 

uygulamalarının önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de yeşil lojistik üzerine 

gerçekleştirilmiş güncel çalışmalar (2012 ve sonrası), bu çalışmaların yıllara göre dağılımı, ve burada 

kullanılan yöntemler kapsamlı bir literatür araması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çalışma yeşil 

lojistikle ilgili anahtar kelimelerle doaj, dergipark, ulşakbim ve YÖK tez bankası veri tabanlarında 

arama yapılarak gerçekleştirilen çalışma sayılarına da yer vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: yeşil lojistik, uygulamalar, veri tabanları, literatür taraması 
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Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MİMAN  

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Şanlıurfa/Türkiye 

Özet  

Üretim fabrikalarında kalite kontrol aşamasında hata türleri analizi sıklıkla kullanılan bir yöntem olup, 

hata türlerini ortaya koyması ve düzeltici önlemlerin alınması için gerekli politikaların ve işlemlerin 

belirlenmesinde önemli rol oynayabilmektedir. Bu çalışma ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde 

bir ameliyat malzemeleri üreten fabrikada 2018 yıllında aylara göre oluşan hatalar sınıflandırılmış ve 

bu hataların miktarı, oranı ve kabul edilebilirlikleri hesaplanmıştır. Böylelikle hataların azaltılması için 

uygun faaliyetlerin belirlenmesinde yardımcı bilgilere ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: hata türleri, kalite uygulamaları, ameliyat malzemeleri fabrikası  
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KENT İÇİ YOL AĞAÇLANDIRMALARI; DİYARBAKIR KENTİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Müberra PULATKAN  

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon 

Öğr. Gör. Gülcay Ercan OĞUZTÜRK 

Dicle Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, 

Diyarbakır 

Özet  

Kentsel peyzajda bitkiler, kent ekosisteminin önemli parçalarındandır. Kentlerin nüfusundaki artış ile 

birlikte yoğun ve plansız yapılaşma kent içi açık yeşil alanların azalmasına yol açmaktadır. Bunun 

sonucu olarak da kent insanı ile doğa arasındaki ilişki olumsuz yönde etkilenmektedir. Kent içi cadde, 

refüj, kaldırım, bulvar vb. yol kenarı ağaçlandırmaları, kentlerin en önemli doğal elemanlarıdır. Estetik 

ve ekolojik açıdan kentlere oldukça önemli katkı sağlamaktadırlar. Görsel değerler oluşturma, kent 

iklimini düzenleme gibi yararları yanında özellikle yoğun kullanımı olan yollarda sürücü ve yaya için 

yaşam kalitesini arttırırlar.  Bu çalışmada kent içi yol ağaçlandırmalarının kent sağlığına ve kent içi 

açık yeşil alan sistemine katkıları değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Diyarbakır ili Elazığ ve Gazi 

caddelerinde günümüze kadar yapılan refüj ve yol ağaçlandırmaları, estetik ve ekolojik açıdan ele 

alınıp irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Yol bitkileri, Bitkisel Tasarım 
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TARIMSAL PEYZAJLARIN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon 

Öğr. Gör. Gülcay Ercan OĞUZTÜRK 

Dicle Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, 

Diyarbakır  

Özet 

Tarımsal alanlar geniş alanları içinde barındırarak, yakın çevrelerindeki yerleşim dokusuyla birlikte 

kırsal peyzajın bir bileşenini oluştururlar. Hem ekolojik hem de ekonomik getirileri ile birlikte estetik 

değeri de olan tarımsal alanlar kültürel özellikleri yansıtan peyzajlardır. Bu nedenlerden dolayı günden 

güne önemi artan turizm alanlarından biri olarak değerlendirilirler. Kırsal kalkınmanın sağlanması, 

biyo çeşitliliğin korunması ve ekosistemdeki bozulmaların önlenebilmesi için tarımsal turizm 

faaliyetlerine önem verilmektedir.  

Kentlerde yapılaşmanın artması yeşil alanların azalması insanların doğaya özlemini arttırmaktadır. 

Tarımsal alanlara, doğaya dönüş fikri kentliler arasında oldukça ilgi görmekte ve yeni arayışlara cevap 

verecek peyzaj düzenlemelerine ihtiyaç artmaktadır. Dünya üzerinde farklı iklim, toprak ve arazi yüzü 

şekillerine bağlı olarak birçok tarımsal alanlar bulunmaktadır. Bu tarım alanları ülkelerin kültürel 

özellikleri ve değerleri ile oldukça fazla dikkat çekmektedir. Ülkemiz de konumu, iklimsel özellikleri 

ve 3 farklı fito coğrafik bölgenin birleşim noktasında yer almasından dolayı birçok ürünün yetiştirme 

potansiyeline sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak ülkemizde tarımsal turizm olanakları 

gerekli şekilde planlanamamakta ve bu kaynaklardan gerekli şekilde yarar sağlanılamamaktadır. 

Bu nedenlerle çalışmada dünyada farklı ürünlerle ortaya çıkan tarımsal peyzajlar ve bunların turizm 

amaçlı kullanımları incelenmiştir. Ayrıca ülkemizde bulunan tarım alanlarının peyzaj değeri ve turizm 

olanakları tartışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Tarım, Turizm, Kırsal Peyzaj, Peyzaj Değeri 
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KÖKENİ AVRUPA’DAN OLAN EVCİL KOYUN MERİNOS IRKININ MTDNA D-LOOP 

GEN BÖLGESİNİN DİZİ ANALİZİ 

Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ 

Harran Üniversitesi  

Özet 

Bandırma (Karacabey) Merinosu Güney Marmara’da yetiştirilen bir ırk olup, kuyrukları yağsız, uzun 

ve incedir. Bulunduğu bölge şartlarına uyumlu ve hastalıklara dirençlidir. Bu çalışmanın amacı; 

Yurdumuzda özellikle Kuzey ve Batı ırklarında melezleme yoluyla katılmış olarak bulunan Bandırma 

(Karacabey) Merinosunun mtDNA için karakterizasyonunu yaparak yerli ırklara ne ölçüde katılmış 

olabileceği ile ilgili yorumlar yapmaktır. Merinos ırkına ait 19 bireylerden alınan kandan fenol 

kloroform izoamilalkol ekstraksiyon yöntemi ile DNA izole edilmiştir. Daha sonra mtDNA D-loop 

gen bölgesinin bir kısmı PZR ile çoğaltılmıştır. Elde edilen PZR ürünleri ticari bir firmaya gönderilerek 

ABI Prism 3100TM dizileme cihazında dizi analizi yapılmıştır. Merinos ırkına ait 15 bireyin haplogrup 

B ve 4 bireyin ise haplogrup A olduğu tespit edilmiştir. Avrupa’ya doğru gidildikçe haplogrup B’nin 

daha yaygın olduğu ve Merinos ırkının da Avrupa kökenli bir ırk olduğu bilinmektedir. Merinos koyun 

ırkı Türkiye’ye Avrupa’dan getirildiği için normalde tüm bireylerin haplogrup B olması beklenirdi. 

Fakat 4 bireyin haplogrup A çıkması, Merinos ırkının Türk yerli koyun ırklarından büyük bir olasılıkla 

Sakız ve Gökçeada ırklarıyla karıştığını ortaya çıkarmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bandırma Merinosu, mtDNA D-loop, Genetik çeşitlilik 

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 

(HÜBAK-1176) 
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PALEOZOYİK YAŞLI ARTABEL PLÜTONUNUN (GÜMÜŞHANE) PETROGRAFİK VE 

JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

PETROGRAPHICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF THE PALEOZOIC AGED 

ARTABEL PLUTON (GÜMÜŞHANE) 

Doç. Dr. Alaaddin VURAL1 & Prof. Dr. Abdullah KAYGUSUZ2 

1,2Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, GÜMÜŞHANE 

Özet 

Doğu Pontidlerde, Paleozoyikten Tersiyere kadar farklı bileşim, boyut ve yaş aralığına sahip pek çok 

plüton yeralmaktadır. Bunlardan özellikle Paleozoyik yaşlı olanlar, Doğu Pontidler’in kuzey kısmında 

seyrek olarak gözlenirken, güney kısmında yaygın olarak yeralırlar. Bu çalışmada, Artabal 

(Torul/Gümüşhane) civarında yüzeylenen Paleozoyik yaşlı Artabel Plütonunun petrografik ve 

jeokimyasal özellikleri ortaya konulmuştur.  

Petrografik olarak, incelenen kayaçlar orta-iri taneli olup, monzogranit bileşimlidir. Plütonu oluşturan 

kayaçlar, plajiyoklas, kuvars, ortoklas, biyotit, muskovit, Fe-Ti oksit, apatit ve zirkon minerallerini 

içermekte olup, genellikle monzonitik, poikilitik, nadiren pertitik doku gösterirler. 

Plütonu oluşturan kayaçlar genel olarak orta-yüksek K’lu kalk-alkali karakterli olup, I-tipi özellik 

sunarlar. Hafif nadir toprak elementler (LREE) ve büyük iyon yarıçaplı litofil elementlerce (LILE) 

zenginleşmiş, kalıcılığı yüksek elementlerce (HFSE) tüketilmişlerdir. Plütonu oluşturan kayaçların 

La(n)/Lu(n) oranları 4.9-8.9 arasında olup, negatif Eu anomalisi (Eu/Eu*=0.3-0.6) gösterirler. Ana ve iz 

element değişimleri, kayaçların gelişiminde plajiyoklas ve Fe-Ti oksit minerallerinin 

fraksiyonlaşmasının etkili olduğuna işaret eder.  

 

Anahtar Kelimeler: Paleozoyik, Artabel Plütonu, Mineraloji-Petrografi, Jeokimya, Gümüşhane, 

Doğu Pontidler 

Bu çalışma TÜBİTAK (Proje No: 113Y382) tarafından desteklenmiştir. 

 

Abstract 

There are numerous plutonic rocks of varying size, age and compositions during the Paleozoic to the 

Tertiary age in the Eastern Pontides. Although Paleozoic aged plutons are rarely observed in the 

Southern Zone of the Eastern Pontides, so far, the entity of these rocks are widespread in the Northern 

Zone. In this study, the petrographical and geochemical characteristics of the Paleozoic aged Artabel 

Pluton exposed in the Artabel (Torul/Gümüşhane) area was investigated.  

Petrographically, the studied pluton is medium to coarse grained and monzogranite in composition. 

The rocks of the pluton consist of plagioclase, quartz, orthoclase, biotite, muscovite, Fe-Ti oxide, 

apatite and zircon with generally monzonitic, poikilitic, rare perthitic in textures. 
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The rocks forming the pluton are generally of medium to high K calc-alkaline character and offer an I-

type feature. They are enriched in light rare earth elements (LREE) and large ion lithophile elements 

(LILE) relative to high field strength elements (HFSE). La(n)/Lu(n) rates are between 4.9 and 8.9 with 

pronounced negative Eu anomalies (Eu/Eu*=0.3-0.6) of the Artabel Pluton rocks. Major and trace 

element variations indicate significant role of plagioclase and Fe-Ti oxide fractionation during the 

evolution of rocks.  

Keywords: Paleozoic, Artabel Pluton, Petrography, Geochemistry, Gümüşhane, Eastern Pontides 

Acknowledgment: This study was supported by TUBITAK (Project No: 113Y382). 
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EOSEN YAŞLI AVLİYANA GRANİTOYİDİNİN (GÜMÜŞHANE) PETROGRAFİSİ VE 

JEOKİMYASI 

PETROGRAPHY AND GEOCHEMISTRY OF THE EOCENE AGED AVLIYANA GRANITOID 

(GÜMÜŞHANE) 

Doç. Dr. Alaaddin VURAL1 & Prof. Dr. Abdullah KAYGUSUZ2 

1,2Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, GÜMÜŞHANE 

Özet 

Bu çalışmada, Avliyana (Torul/Gümüşhane) civarında yüzeylenen Eosen yaşlı Avliyana 

Granitoyidi’nin petrografik ve jeokimyasal özellikleri ortaya konulmuştur.  

Avliyana Granitoyidini oluşturan kayaçlar ince-orta taneli olup, diyorit ve tonalit bileşimli 

kayaçlardan oluşur. Kayaçlar başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, hornblend, biyotit, piroksen ve 

Fe-Ti oksit minerallerini içermekte olup, genellikle taneli, poikilitik ve mikrografik doku gösterirler. 

Avliyana Granitoyidi I-tipi, orta-yüksek K’lu kalk-alkalen karakterli olup, orta SiO2 içeriklerine (57-

64) sahiptirler. Kayaçlar metalümin karakterli olup, hafif nadir toprak elementler (LREE) ve büyük 

iyon yarıçaplı litofil elementlerce (LILE) zenginleşmişlerdir. Kondrite göre normalleştirilmiş nadir 

toprak element dağılımları konkav şekilli (LaN/YbN= 5.1-11.2) olup, negatif Eu anomalisi 

(EuN/Eu*=0.57-1.02) gösterirler. Ana ve iz element değişimleri, kayaçların gelişiminde plajiyoklas, 

piroksen, hornblend ve Fe-Ti oksit fraksiyonlaşmasının etkili olduğunu gösterir. 

 

Anahtar Kelimeler: Avliyana Granitoyidi, Mineraloji-petrografi, Tüm-kayaç jeokimyası, 

Gümüşhane, Doğu Pontidler, Eosen 

Bu çalışma TÜBİTAK (Proje No: 113Y382) tarafından desteklenmiştir. 

 

Abstract 

In this study, the petrographical and geochemical characteristics of the Eocen aged Avliyana Granitoid 

exposed in the Avliyana (Torul/Gümüşhane) area was investigated.  

The rocks forming the of the Avliyana Granitoid is fine to medium grained and, has diorite and tonalite 

in composition. The rocks consist of plagioclase, quartz, orthoclase, hornblende, biotite, pyeoxene 

and Fe-Ti oxide with generally hypidiomorphic, poikilitic and micrographic in textures. 

The Avliyana Granitoid is generally I-type, medium to high-K calc-alkaline characters, and has 

medium SiO2 (57-64) contents. The rocks have metaluminous characters and are enriched in light rare 

earth elements (LREE) and large ion lithophile elements (LILE). Chondrite normalized REE patterns 

are concave shaped (LaN/YbN=5.1-11.2) and show negative Eu-anomalies (EuN/Eu*=0.57-1.02). Major 

and trace element variations indicate significant role of plagioclase, pyroxene, hornblende and Fe-Ti 

oxide fractionation during the evolution of rocks. 
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Key words: Avliyana Granitoid, Mineralogy-petrography, Whole-rock geochemistry, Gümüşhane, 

Eastern Pontides, Eocene 

Acknowledgment: This study was supported by TUBITAK (Project No: 113Y382). 
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ATANGANA-BALEANU CAPUTO KESİRLİ TÜREV OPERATÖRÜ İLE TANIMLI KISMİ 

DİFERANSİYEL DENKLEMİN EXPLICIT METODUYLA NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 

Doç. Dr.  Mahmut MODANLI 

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmada başlangıç-sınır değer koşullarına bağlı Atangana-Baleanu-Caputo kesirli türev 

operatörüyle tanımlı üçüncü mertebeden kısmi diferansiyel denklemi 

𝜕3𝑢(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑡3
+ 𝐷𝑡

𝛼
0

𝐴𝐵𝐶 𝑢(𝑡, 𝑥) −
𝜕2𝑢(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥2
= 𝑓(𝑡, 𝑥),  

0 < 𝑡 < 𝑇, 0 < 𝑥 < 𝐿, 0 < 𝛼 ≤ 1,   

𝑢(0, 𝑥) = 𝜑(𝑥),  𝑢𝑡(0, 𝑥) = 𝜓(𝑥),  𝑢𝑡𝑡(0, 𝑥) = 𝑟(𝑥),    0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿,  

𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 𝜋) = 0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

incelendi. Caputo tipindeki bu denklemler en güncel uygulamalara sahip denklemlerdir. Son 

zamanlarda Caputo türevine bağlı olarak tanımlanan Atangana-Baleanu türevi gerçek dünya 

problemleri için oldukça önemli bir yere sahiptir. Kesirli denklemlerin yaklaşık çözümleri için Sonlu 

fark şeması metodu, Adomin’s decomposition metodu, değişkensel iteration metodu, homotopy 

perturbation metodu, spectral method gibi metotlar kullanılmıştır. Bu denklemin başlangıç değer 

koşullarına bağlı nümerik çözümü sonlu fark metotlarından olan Explicit (Açık) sonlu fark şeması 

metoduyla verildi.  Hata analizi tablosu oluşturmak için elde edilen nümerik sonuçlar, tam çözümler 

ile karşılaştırıldı. Matlab programı yardımıyla bulunan nümerik çözümler ile yaklaşık çözümlerin 

mutlak değerce hata paylarının yeterince küçük olduğu görülmüştür. Örnekler yardımıyla, kullanılan 

tekniğin geçerliliği ve uygulanabilirliği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Atangana-Baleanu-Caputo kesirli kısmi diferansiyel denklemler, Explicit sonlu 

fark şeması metodu, başlangıç sınır değer problemi 
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YÜKSEK PROCALCİTONİN VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI DEĞERLERİNİN 

YOĞUN BAKIM MORTALİTE  ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

EFFECT OF HIGH PROCALCITONIN AND ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE ON 

INTENSIVE CARE MORTALITY RATES 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şahin TUTAK 

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Özet 

Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesine(YBÜ) kabul edilen hastaların kabul eritrosit 

sedimantasyon hızı(ESH), C-reaktif protein(CRP), procalcitonin(PCT) değerlerine göre mortalitenin 

tahmin edilip edilemeyeceğini saptamak. 

Çalışmaya  Haziran 2017 ile ocak 2018 tarihleri arasında Dahili YBÜ sine kabul edilen hastaların 

laboratuar verileri retrospektif olarak incelendi. YBÜ sine kabul akut faz reaktanlarından CRP, ESH, 

PCT  değerleri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar ex olan ve olmayan şeklinde iki gruba 

ayrıldı. 

Çalışmaya alınana 161 hastanın  63 ex oldu (%39.14). Ex olanlar ile canlı kalan hastalar arasında 

cinsiyet, yaş , lökosit(white blood cell=WBC), hemoglobin(Hgb )arasında istatiksel bir fark yoktu. 

CRP değeri ex olanlarda daha yüksekti ancak p değeri anlamlı değildi ( 0.027). ESH ve PCT değeri ex 

olan grupta daha yüksekti ve p değeri anlamlıydı(<0.001). 

YBÜ’ye kabul edilen kritik hastalarda; CRP değerleri yüksektir, ancak hastalığın prognozunu tahminde 

CRP değeri  ESH ve PCT değeri kadar belirleyici değildir sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, mortalite, Eritrosit sedimantasyon hızı(ESH), 

procalcitonin(PCT) 

Abstract  

The aim of this study was to determine whether mortality can be predicted according to admission 

erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT) values of patients 

admitted to the intensive care unit (ICU). 

Laboratory data of patients admitted to Internal ICU between June 2017 and January 2018 were 

analyzed retrospectively. Patients with CRP, ESR and PCT values of the acute phase reactants admitted 

to the ICU were included in the study. The patients were divided into two groups as dead and alive. 

Of the 161 patients included in the study, 63 dead (39.14%). There was no statistical difference between 

sex, age, leukocyte (WBC) and hemoglobin (Hgb) between the dead surviving and surviving patients. 

CRP values were higher in patients with dead, but p value was not significant (0.027). ESR and PCT 

values were higher in the dead group and p value was significant (<0.001). 

In critical patients admitted to ICU; CRP values are high, but it is concluded that CRP value is not as 

determinant as ESH and PCT value in predicting the prognosis of the disease. 

 

Keywords: Intensive care unit, mortality, Erythrocyte sedimentation rate (ESR), procalcitonin (PCT) 
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FARKLI EĞİTİM ALGORİTMALARI KULLANARAK YSA TABANLI GÜNEŞ IŞINIM 

ŞİDDETİNİN TAHMİNİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Dilan KAYA  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim 

Dalı, Bilecik  

Emrah DOKUR 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

Bölümü, Bilecik  

Mehmet KURBAN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

Bölümü, Bilecik 

Özet  

Ülkelerin gelişiminde, yaşantısında ve ekonomisinde önemli bir rol oynayan enerjinin hızla tükenmesi, 

bilim insanlarını enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yeni ve alternatif yollar aramaya sürüklemiştir. 

Bu yolların başında tükenmeyen, bol olan ve çevreye daha az zarar veren yenilenebilir enerji kaynakları 

gelmektedir. Güneş enerjisi, bulunuşu, kullanımı, uygulanabilirliği ve verimi açısından en önemli olan 

yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş enerjisi üzerine yapılan çalışmalarda, güneş ışınım 

şiddetinin önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, öncelikle yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında hem sahip olduğu bölgesel potansiyel, hem de miktar açısından önemli bir yeri 

olan güneş enerjisi ele alınmış ve güneş enerjisinin potansiyel analizi hakkında bilgi verilmiştir. Bu 

analizde önemli bir yere sahip olan güneş ışınım şiddetinin tahmini konusuna değinilmiştir. Daha sonra 

yapay sinir ağları yönteminde farklı eğitim algoritmaları kullanılarak, Bilecik iline ait bir yıllık saatlik 

güneşlenme şiddeti verileri ile güneş ışınım şiddetinin tahmini gerçekleştirilmiştir. Tahminde öncelikle 

geçmiş zaman verileri kullanılarak ileri beslemeli ağ farklı eğitim algoritmaları kullanılarak eğitilmiş 

daha sonra literatürde iyi bilinen hata performans metrikleri kullanılarak test verilerindeki başarımlar 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Algoritması, Yapay Sinir Ağları, Güneş Işınım Şiddeti 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİNİN TAHMİNİNDE DALGACIK AYRIŞTIRMA YÖNTEMİNİN 

KULLANILMASININ ANALİZİ VE UYGULAMASI 

Dilan KAYA  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim 

Dalı, Bilecik  

Emrah DOKUR 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

Bölümü, Bilecik  

Mehmet KURBAN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

Bölümü, Bilecik 

Özet  

Günümüzde hızla gelişmekte olan teknoloji, enerji tüketiminin artmasına neden olarak gelecek 

nesillerin enerji ihtiyacının karşılanmasında tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple, enerji devamlılığını 

ve ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayan yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapılan 

çalışmalar hızla artmaktadır. Dolaylı olarak bir çok enerji kaynağının oluşumuna sebep olan güneş 

enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Hava koşullarına 

göre değişiklik gösteren güneş ışınım şiddetinin doğru tahmini güneş enerjisi üzerine yapılan 

çalışmalar başta olmak üzere bir çok alanda büyük rol oynamaktadır. Güneş ışınım şiddeti tahmininde 

zaman serisi analizi yöntemi, akıllı sezgisel ve hibrit akıllı sezgisel yaklaşımlar gibi bir çok yöntem 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, daha yüksek tahmin doğruluğu elde etmek için güneş ışınım şiddeti 

tahmininde güçlü bir araç olan yapay sinir ağları ile dalgacık ayrıştırma yöntemi birleştirilmiştir. 

Tahminde öncelikle Bilecik iline ait bir yıllık güneş ışınım şiddeti verileri dalgacık ayrıştırma yöntemi 

ile dört seviyede ayrıştırılmıştır. Daha sonra her bir seviye için geçmiş zaman verileri ile ileri beslemeli 

ağ eğitilmiş ve elde edilen test verileri toplanarak bulunan sonuçlar, yapay sinir ağları yöntemi ile elde 

edilen test verileriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Güneş Işınım Şiddeti, Dalgacık Ayrıştırma Yöntemi, Yapay Sinir Ağları 
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İZMİR İLİ RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN GRAFİK METOT TABANLI ANALİZİ 

VE UYGULAMASI 

                   Mustafa YILMAZ, Emrah DOKUR, Mehmet KURBAN 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

Bölümü, Bilecik 

 

Özet 

Elektrik enerjisinin yaşamın her alanında kullanılması ile birlikte ona olan bağımlılık her geçen gün 

artmaktadır. Ayrıca enerji modern toplumlarda ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden birisi 

olarak kabul edilmektedir. Sanayileşmenin artarak yaygınlaşması ile insanlık için günlük hayatın 

vazgeçilmez bir unsuru haline gelen enerji, sanayileşmenin de alt yapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle, 

enerji ihtiyacı ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ancak ülkemizde 

enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için konvansiyonel enerji kaynakları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

İnsanlar konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanılmasından dolayı meydana gelen olumsuz 

sonuçlardan kaçınmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını her geçen gün artırmaktadır. 

Rüzgar enerjisi ise yenilenebilir enerji kaynakları içinde en yaygın enerji türlerinden biridir. Bir 

bölgeye rüzgar enerjisi dönüştürme sistemi kurulmadan önce o bölgenin rüzgar hızı karakteristiğinin 

belirlenmesi ve modellenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, rüzgar hızı karakteristiğinin 

belirlenmesinde grafik metot tabanlı analizler, 2017-2018 yılları İzmir ili için elde edilen saatlik veriler 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Dağılım fonksiyonun parametre tahmininde kullanılan grafik metotun 

model başarımı farklı hata performans metrikleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Potansiyel Analiz, Weibull Dağılım Fonksiyonu, Grafik Metodu 
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MARMARA BÖLGESİNİN RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN WEİBULL DAĞILIMI 

KULLANILARAK ANALİZİ 

Mustafa YILMAZ, Emrah DOKUR, Mehmet KURBAN 
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Bölümü, Bilecik 

Özet 

 İnsan yaşamının devam ettirilebilmesi ve yüksek seviyeleri çıkartılabilmesi için ihtiyaç duyulan 

enerjinin sürekli, kaliteli ve güvenli olarak sağlanabilmesi gerekmektedir. Günümüzde sanayileşmenin 

artması ve nüfusun hızla çoğalması sebebiyle enerji talebi her geçen gün artmaktadır. Türkiye’nin 

enerji üretim tesislerinin büyük bir çoğunluğu enerji üretiminde fosil yakıt kullanmaktadır ve fosil 

yakıtların kullanımının artması, hava kirliliği gibi çevre sorunlarına yol açarken aynı zamanda insan 

sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca ülkemizin ekonomik olarak büyümesinin önündeki 

en büyük engellerden biride enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtların temininde yabancı ülkelere 

bağımlı olmasıdır. Fosil yakıt kullanımının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

önem arz etmektedir. Rüzgar enerjisi ise yenilenebilir enerji kaynakları içinde en yaygın enerji 

türlerinden biridir. Bir bölgeye rüzgar enerjisi dönüştürme sistemi kurulmadan önce o bölgenin rüzgar 

hızı karakteristiğinin belirlenmesi ve modellenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, rüzgar hızı 

karakteristiğinin belirlenmesinde Weibull dağılım fonksiyonu kullanılarak performans analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda model performansının değerlendirilmesinde, 2017-2018 yılları için 

Marmara bölgesinde bulunan illerin saatlik rüzgar hızı verileri kullanılmıştır. Dağılım fonksiyonunun 

parametrelerinin belirlenmesinde en yüksek olabilirlik metodu kullanılmış, modelin hata performans 

kriteri için ise hataların karelerinin ortalamasının karekökü (RMSE) metrikleri hesaplanmıştır.  

Çalışmada yapılan bütün analizler için Matrix Laboratory (MATLAB) programı kullanılmış olup aylık 

ve yıllık rüzgar hızları Weibull dağılım fonksiyonu ile istatistiksel olarak modellenmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Potansiyel Analiz, Weibull Dağılım Fonksiyonu, En Yüksek 

Olabilirlik Metodu 
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ERGONOMIC APPEARANCE OF CHAINSAW OPERATORS IN FOREST HARVESTING 

Prof. Dr. Metin TUNAY  

Bartın University, Faculty of Forestry, Bartın, Turkey 

Abstract 

Working and living conditions for forest workers are generally poor in Turkey. Physically heavy work, 

inadequate working methods, tools and equipment cause occupational accidents, diseases and 

unnecessary fatigue. Forestry in Turkey appears to be one of the most hazardous occupations with 

frequent and severe accidents and many diseases. The improvement of safety, health, well-being and 

efficiency is a basic condition for prosperity, and ergonomics is a very important tool for this. Chainsaw 

work is both physically arduous and potentially dangerous. A contributing factor to the high injury rate 

of loggers could be the high physiological and biomechanical load of chainsaw work. This study 

investigated the comparative cardiovascular load imposed on 50 chainsaw operators and 100 assistant 

employees when felling and delimbing under normal conditions. A practical application of ergonomic 

principles was utilized, considering heart rate as the method to evaluate the heaviness of chainsaw 

work. Also anthropometric dimensions and factors affecting work capacity to carry out physical effort 

with chainsaw were determined.   

Keywords: Chainsaw, Heart rate, Forestry 
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DETERMİNATİON OF THE GAS EFFECTS CAUSİNG DAMAGES ON FORESTS 

Prof. Dr. Metin TUNAY  

Bartın University, Faculty of Forestry, Bartın, Turkey 

Abstract 

Determination of the natural resources, utilizing them within a plan, and preservation of the ecological 

balance are all among the important parameters for the development of the economy of a country. 

Rapid increase in the population of the world and technological developments required more efficient 

studies on the research and utilization of limited natural resources to afford people’s needs. It is 

important for the economies of countries to get information about to rich natural resources. In recent 

years, environmental pollution on natural resources, especially on the forests caused by industrial 

organizations as a result of the technological developments has been a popular problem. The problem 

is getting more and more important for our country, which is developing industrially. In this study, 

Karabük, which has become an industrial city after the construction of the iron&steel factory, was 

chosen as the study area. In 1940 when the factory started to work, the harmful gases emitted to the 

nature posed a great threat for the surrounding forests. In the study, aerial photos taken in 1984, 1995 

and Landsat 5 TM satellite images of 1987 and 2000 were used. The analyses were completed using 

the ground work and the damage caused by the gases was determined. In the direction of the dominant 

wind, sample trees were examined and a decrease in the increment of the trees and sprout deaths were 

observed. Precautions to be taken to reduce the negative effect of the industrial gases on the forest were 

stated. 

Keywords: Forest, Gas damage, Aerial photo 
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FREQUENCY CONTENT PREDICTION OF EARTHQUAKE RECORDS THROUGH SOIL 

PARAMETERS: PRELIMINARY ATTEMPTS 

Assist. Prof. Dr. Ahmet GÜLLÜ 

Department of Civil Eng., Istanbul Gedik University 

 Serkan HASANOĞLU  

MSc. Student, Faculty of Civil Eng., Istanbul Technical University 

Assist. Prof. Dr. Mert TOLON 

Department of Civil Eng., Istanbul Gedik University 

Abstract  

Modern earthquake engineering practice declare that spectral acceleration is not a sufficient parameter 

to define intensity of the earthquake. Some additional measures such as duration, energy content and 

frequency characteristics of the records should be considered in the analyses. Even though there are 

many researches on the duration effect in the literature, effect of the frequency content was barely 

studied. In this study, preliminary attempts to predict the frequency content of a possible earthquake 

through soil parameters are explained. To serve this purpose, plenty earthquake records were analyzed 

by a home-made fully automatic genetic algorithm. The records were grouped as their shear wave 

velocity at the upper layers of soil and distance to epicenter of earthquake. It was found that there is a 

relation between the selected parameters (shear wave velocity and distance to epicenter) and the 

frequency content of earthquake with a considerable amount of scattering. This yields that some 

additional soil parameters should be considered for accurate predictions. 

Keywords: Frequency content, Resonance, Seismic energy, Soil parameters 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 56 

EXISTENCE FOR THE BEAM EQUATION WITH LOGARITHMIC  

SOURCE TERM 

      Assoc. Prof. Erhan PİŞKİN 

Dicle University, Department of Mathematics  

Nazlı IRKIL 

Phd Student, Mardin Said Nursi Anatolian High School  

 

Abstract 

In this work, we consider the beam equation with logarithmic nonlinearity and damping term. 

We obtain the local existence of solutions by virtue of Galerkin method. Then we obtain 

global existence by potential well method. We use Logarithmic Sobolev İnequality and 

Gronwall İnequality in our proof. 

 

Keywords:  Existence, Logarithmic nonlinearity 
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LONG TIME BEHAVIOUR OF THE HYPERBOLIC-TYPE EQUATION WITH  

LOGARITHMIC SOURCE TERM 

       Assoc. Prof. Erhan PİŞKİN 

Dicle University, Department of Mathematics  

Nazlı IRKIL 

Phd Student, Mardin Said Nursi Anatolian High School  

Abstract 

In this paper, we aim to understand the characteristics of dynamical behavior especially the kinetic 

evolution for logarithmic nonlinearity. So that we study nonlinear fourth order wave equations with 

logarithmic source term, We prove the decay estimates and growth of solutions. 

 

Keywords:  Decay, Growth, Logarithmic nonlinearity 
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KENTSEL PARK ALANLARINDAKİ BİTKİLERDEN HERBARYUM YAPIMI 

1Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI, 2Prof. Dr. Gökhan ABAY, 3Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK, 
4Arş. Gör. Merve ÜÇOK 

1,2,3,4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü, Rize 

Özet 

Kent habitatının değerli parçaları olan park ve bahçeler dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yapısının 

özelliği olarak zaman içerisinde gelişerek değişimler gösterebilmektedir. Bu alanların yoğun 

kullanımları sonucu mevcut bitki taksonları bazen iyi bazen kötü manada etkilenmektedir. Bu 

doğrultuda kentsel habitatların içerisindeki doğal floristik çeşitliliğin bilinmesi ve bu envanterlerinin 

kayıt altına alınması bitkisel biyoçeşitliliğinin tespit edilebilmesi ve kullanıcılara sunulabilmesi 

açısından önemli bir çalışmadır. Bitkisel biyoçeşitliliğin bitki taksonlarına göre sınıflandırılıp kayıt 

altına alınması için herbaryumlar kurulmaktadır. Aynı zamanda herbaryumlar bilimsel çalışmalarda ve 

ders kapsamlarında öğrencilere bitki taksonlarını tanıtmada kullanılabilir. Bitki dersi alan öğrencilerin 

sadece resimlerden bitkileri öğrenmeleri öğrencilerin bitki tanıma yeteneğini düşürmekte hatta 

gerçekte bitkiyi tanıyamamalarına sebep olmaktadır. Görerek öğrenmenin bir diğer yolu olan arazi 

gezilerinde ise; gerekli olan bitki taksonlarını yapraklı, çiçekli ve meyveli bulmak farklı tahribat 

etkileriyle veya mevsimsel değişikliklerden ötürü yılın 4 mevsiminde her zaman mümkün olmayabilir. 

Bu doğrultuda devamlılığı ve kolay ulaşılabilirliği açısından herbaryum örneklerinin öğrencilere 

gösterilerek ulaşılabilir olması öğrencilerin bitki bilgilerini geliştirecektir. Bu çalışma Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinde FBA-2017-824 proje nolu Normal Araştırma Projesi (NAP) türünde devam 

etmekte olan “Rize İli Park ve Bahçelerindeki Bitki Türlerinin Envanteri” başlıklı BAP projesi 

kapsamında hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında bitkisel biyoçeşitlilik örneklerini içeren Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi herbaryumu kurulmuştur. 

Çalışma kapsamında 232’si egzotik(%76) ve 73’ü doğal (%24) özellik gösteren bitki taksonu tespit 

edilmiştir. Bu taksonlardan 120 tanesi ile herbaryum örneği hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Herbaryum, eğitim, bitkisel biyoçeşitlilik, Bitki Envanteri, Rize. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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FARKLI BESİ ORTAMLARINDA ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ VE TORF 

UYGULAMALARININ PLECTRANTHUS AMBOİNİCUS (LOUR.) BİTKİSİNİN GELİŞİMİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

1Prof. Dr. Turan YÜKSEK, 2Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK, 3Doç. Dr. Ömer Lütfü 

ÇORBACI, 4Feyzanur SOYYİĞİT, 5Cansel DELİBAŞ 

1,2,3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü, Rize 

ÖZET 

Gıda, tıbbi ve aromatik özellikleri bakımından önemli olan bitkilerin farklı besi ortamlarında 

gelişimlerinin izlenmesi ve değişik ekolojik ortamlara adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi 

sürdürülebilir bitki üretimi için son derece önemlidir. Bu amaçla tıbbi aromatik değeri oldukça fazla 

olan Afrika, Asya ve Avustralya'nın ılıman ikliminde doğal olarak yetişen Lamiaceae familyasına ait 

çok yıllık etli yapraklara sahip, tüylü bir bitki türü olan Plectranthus amboinicus (Lour.) (Küba Kekiği) 

bitkisi çalışma materyali olarak seçilmiştir. Küba kekiği halk arasında soğuk algınlığı, kabızlık, astım, 

öksürük, cilt hastalıkları ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmasının yanı sıra 

antimikrobiyal, antitümör, yara iyileşmesi ve antioksidan özellikleri gibi çeşitli tedavi özelliklerinden 

dolayı yüksek farmakolojik özelliğinin olduğu belirtilmektedir. Bitkinin bu özelliklerinin yanı sıra 

yapraklarının yenilebilir gıda özelliğinde olması ve görsel açıdan yüksek bir peyzaj değerine sahip 

olmasıdır. Küba kekiği bitkisinin iç ve dış mekân peyzaj uygulamalarında önemi ve kullanımı her 

geçen gün artmaktadır 

Bu çalışmanın amacı farklı tip organik solucan gübresi ve torf uygulamalarını Küba kekiği bitkisinin 

gelişimi üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır.  Bu amaçla, organik katı solucan gübresi, sıvı 

solucan gübresi ve torf karışımlarından oluşan besi ortamları ve 3 farklı boyutta (farklı hacimde) saksı 

kullanılmıştır. Farklı boyutlardaki saksılara torf+10 gr organik solucan gübresi+ 30ml sıvı solucan 

gübresi, torf+10 gr organik solucan gübresi+ 10ml sıvı solucan gübresi, torf+15 gr organik solucan 

gübresi+ 10ml sıvı solucan gübresi, torf+20 gr organik solucan gübresi+ 10ml sıvı solucan gübresi, 

torf+10gr katı solucan gübresi ve kontrol grubu olara gübresiz (sadece torf) besi ortamlarında 

denemeler kurulmuş ve yapılan uygulamaların bitkinin büyüme ve gelişimi (yaprak yüzeyi, sürgün 

boyu, kardeş gövde sayısı ve gövde gelişimi, vb) üzerine olan etkileri incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda, en iyi gelişim organik katı solucan gübresi ve organik sıvı solucan gübresinin 

birlikte uygulandığı bitkilerde gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki gelişimi, organik solucan gübresi, Plectranthus amboinicus, torf 
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TOPLAM GECİKME ÖLÇÜTLÜ ESNEK ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME 

PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YEREL ARAMA ALGORİTMASI 

LOCAL SEARCH ALGORİTHM FOR SOLUTION OF FLEXIBLE JOB SHOP SCHEDULİNG 

PROBLEMS WITH TOTAL TARDINESS CRITERIA 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KAYA1, Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI2 

1Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, ŞANLIURFA.  

2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KOCAELİ.  

ÖZET 

Esnek atölye tipi çizelgeleme problemleri atölye tipi ve paralel makine çizelgeleme problemlerinin 

genelleştirilmiş halidir. Esnek atölye tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde karşılaşılan en temel 

problemlerden birincisi; işlerin hangi sırayla işleneceği, diğeri ise; her işin işlenebileceği birden fazla 

aday makine olması nedeniyle, bu işlerin hangi makinelerde işleneceğidir. Bu tür problemlerin çözümü 

için bütünleşik ve hiyerarşik olmak üzere iki çözüm yaklaşımı vardır. Hiyerarşik çözüm yaklaşımında, 

işlerin makine atamaları ve işlenme sıralarının belirlenmesi birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 

gerçekleştirilmektedir. Makine atamaları ve işlem sıralamasında birbirine müdahale olmamaktadır. 

Bütünleşik çözüm yaklaşımında işlerin sıralanması ve makine atamaları birbirinden bağımsız değildir 

ve eş zamanlı gerçekleştirilmektedir. Öncelikle işlerin sıralanması gerçekleştirilmekte hemen sonra bu 

işleri işleyecek makineler belirlenmektedir. 

 Yerel arama algoritması, çizelgeleme problemlerinde sıklıkla uygulanan sezgisel tekniklerdendir. 

Yerel arama algoritmasında, bir başlangıç çizelgesinden hareketle, bu çizelgedeki işlerin yerlerinin 

belirli kurallara göre değiştirilmesi ile yeni komşu çizelgeler elde edilir, bu süreç belli bir ölçüt 

sağlanıncaya kadar devam ettirilir ve bu ölçüt sağlandığında algoritma sonlandırılır. Elde edilen yeni 

çizelgeler daha iyi uygunluk değerine sahip ise çözüm kümesi güncellenir.  Bu çalışmada toplam 

gecikme ölçütlü esnek atölye tipi çizelgeleme problemlerinin çözümü için yerel arama tabanlı sezgisel 

bir algoritma önerisinde bulunulmuştur. Klasik sıralama kuralları ile elde edilen başlangıç çözümleri 

üzerine yerel arama algoritması uygulanmıştır. Sunulan algoritma hem yeni arama uzaylarını 

keşfedebilme hem de bilinen arama uzayında mevcut çözümleri bulabilme özelliğine sahiptir. Elde 

edilen sonuçlar yerel arama algoritmasının, esnek atölye tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde 

etkin sonuçlar verdiğini göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme, Yerel Arama, Toplam Gecikme, Çizelgeleme.  

 

Abstract 

Flexible job shop scheduling problems are generalized of job shop and parallel machine scheduling 

problems. One of the most basic problems encountered in solving flexible job shop scheduling 

problems is in what order the jobs will be processed and the other is because there is more than one 

candidate machine on which each job can be processed, on which machines these jobs will be 

processed. There are two approaches to solve such problems: integrated and hierarchical. In the 

hierarchical solution approach, machine assignments and job sequences are performed independently 
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of each other. There are no interferences between machine assignments and job sequences. In the 

integrated solution approach, the sequence of jobs and machine assignments are not independent of 

each other and are performed simultaneously. Firstly, the jobs are sorted and then the machines that 

will process these jobs are determined. 

Local search algorithm is one of the heuristic techniques frequently used in scheduling problems. In 

the local search algorithm, starting from a starting chart, new neighboring charts are obtained by 

changing the positions of the jobs in this chart according to certain rules. This process is continued 

until a certain criterion is met and the algorithm terminates when this criterion is met. If the new charts 

obtained have a better fit value, the solution set is updated. In this study, a local search based heuristic 

algorithm is proposed to solve flexible job shop scheduling problems with total tardiness criteria. Local 

search algorithm has been applied on initial solutions obtained by classical dispatching rules. The 

proposed algorithm can discover new search spaces and find existing solutions in known search spaces. 

The results showed that local search algorithm provides effective results in solving flexible job shop 

scheduling problems. 

Keywords: Flexible Job Shop Scheduling Problems, Local Search, Total Tardiness, Scheduling. 
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USE OF FLY ASH AS AN ADDITIVE IN CEMENT STABILIZATION OF HARRAN 

CLAYEY SOIL 

Prof. Dr. H. Murat ALGIN1, R. Ass. Mehmet Halil DORU2 

 1Department of Civil Engineering, Harran University, Şanlıurfa, Turkey 

 2Department of Civil Engineering, Hakkari University, Hakkari, Turkey 

Abstract 

As using Fly ash (FA) as an additive in cement stabilization of soft soil layers makes it possible to 

improve soil strength, it makes this application become more economical by using FA as a replacement 

material by Portland Cement (PC). In this study PC and FA classed as F according to ASTM standarts 

had been used. This study presents the influence of stabilization in this way on the mechanical and 

geotechnical properties of clayey soil of Harran region. For this purpose, three different mixtures were 

prepared. For all mixtures, the amount of soil, dosage of binder material and water/binder material 

(W/B) ratio were held constant and FA was used at different ratios as a replacement material by cement. 

For all mixtures, the amount of cement was taken as 500 dosage and the ratio of W/B was adopted as 

1.00. Mixtures contain 10%, 30% and 50% FA. The properties of mixtures were investigated for the 

ages of 28 days. The study concluded that mixtures with %10 FA have a more positive effect on the 

performance. Increase in the FA content decreases the positive effect on compressive strength, splitting 

tensile strength, unconfined compressive strength and sorptivity at the age of 28 days. 

 

Keywords: Soil stabilization, Cement stabilized soil, Fly ash, Harran clay, Expansive soils, Strength 
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HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE OLUŞAN DİNAMİK DENGESİZLİKLERDEN 

KAÇINMAK İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Mak. Müh. Osman ÖZDEMİR1, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAHRAMAN2,  

Dr. Öğr. Üyesi Yahya TAŞGIN3 

1EÜAŞ Genel Müdürlüğü Keban HES İşletme Müdürlüğü 

2Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

3Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında hidroelektrik enerji gelmektedir. İnsanlık tarihi boyunca 

suyun hareket enerjisinden yararlanmak için çeşitli metotlar kullanılmıştır. Henüz gelişme aşamasında 

olan yenilenebilir enerji kaynaklarından farklı olarak hidrolik enerji uzun yıllardır bütün dünyada 

kullanılan bir enerji türüdür. Dünya enerji ihtiyacının %16’sı hidroelektrik santrallerden elde ediliyor 

olması bu yapıların enerji üretimindeki önemini göstermektedir. Hidrolik enerji diğer yenilenebilir 

enerji kaynaklarına kıyasla bazı teknik üstünlükler sunmaktadır.  

Hidroelektrik enerji enterkonnekte sistemin sigortası olması açısından güvenli bir enerjidir. 

Depolamalı Hidroelektrik Santrallerde enerjinin kolayca depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda 

kullanılabilmesi çok büyük bir avantajdır. Hidroelektrik, enerji şebekelerinin dengelenmesinde hayati 

rol oynar. Şebekede sık sık görülebilecek yük değişiklikleri ve frekans değişikliklerine anında 

müdahale ederek şebekenin işleyişini düzenler ve kaliteli enerji üretimine büyük oranda katkı sağlar. 

Şebekedeki reaktif gücü kontrol eder ve böylece elektriğin üretim noktasından tüketim noktasına 

düzgün akışını sağlar. Dışarıdan herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan elektrik üretimine geçebilir 

ve böylece termik santraller gibi üretime geçmesi uzun zaman alan diğer enerji kaynaklarına yardımcı 

güç sağlayarak onların elektrik üretmelerini sağlar. 

Hidroelektrik santraller yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı ülke ekonomisine büyük katkılar 

sunmaktadır. Bu nedenle ünitelerinin sürekli elektrik enerjisi üretimine hazır tutulması büyük önem 

arz etmektedir. Hidrolik türbinlerde en önemli arızalardan biri vibrasyon olayıdır. Vibrasyon 

seviyesinin standartların üzerinde olması bir hidrolik türbinin hidrodinamik yağlamalı yatakları başta 

olmak üzere bütün sistemine büyük hasarlar verebilmektedir. Bu hasarlar sonucu hidrolik türbin uzun 

süreler elektrik üretememekte ve ülke ekonomisine büyük kayıplar vermektedir. Bu çalışmada, 

hidroelektrik santrallerde önemli bir sorun oluşturan vibrasyon olayının nasıl tespit edildiği incelenmiş 

ve vibrasyon olayının zararlı etkilerini azaltmak için önleme yöntemleri araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler; Yenilenebilir enerji, Hidroelektrik santral, Vibrasyon 

Abstract 

Hydropower is the leading renewable energy source. Throughout human history various methods have 

been used to utilize the energy of motion of water. Unlike renewable energy sources which are still 

under development, hydraulic energy is a type of energy that has been used all over the world for many 

years. The fact that 16% of the world's energy needs is obtained from hydroelectric power plants shows 
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the importance of these structures in energy production. Hydraulic energy offers some technical 

advantages over other renewable energy sources. 

Hydroelectric energy is a secure energy in terms of insurance of the interconnected system. Storage 

Hydroelectric Power Plants can be easily stored and used when needed. Hydropower plays a vital role 

in balancing energy networks. It intervenes in the load changes and frequency changes that can be seen 

frequently in the network and regulates the operation of the network and contributes greatly to quality 

energy production. Controls the reactive power in the network and thus, it ensures the smooth flow of 

electricity from the point of production to the point of consumption. It can switch to electricity 

generation without the need for any external energy and thus providing power to other energy sources, 

such as thermal power plants, which take a long time to go into production, allowing them to generate 

electricity. 

For the reasons mentioned above, hydroelectric power plants contribute greatly to the national 

economy. For this reason, it is of great importance that the units are ready for continuous electrical 

energy production. One of the most important faults in hydraulic turbines is the vibration event. If the 

vibration level is above the standards, it can cause great damages to the whole system, especially the 

hydrodynamic lubricated bearings of a hydraulic turbine. As a result of these damages, the hydraulic 

turbine is unable to generate electricity for long periods of time and causes great losses to the national 

economy. In this study, it has been investigated how the vibration event, which is an important problem 

in hydroelectric power plants, has been detected and prevention methods have been investigated to 

reduce the harmful effects of vibration event. 

Keywords: Renewable energy, Hydroelectric power plant, Vibration 
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A STUDY ON A NEW BIO-INSPIRED WING DESIGN AND 2D ANALYSIS OF ITS 

AERODYNAMIC CHARACHTERISTICS 

Neslihan AYDIN, Mehmet Erman CALISKAN, Irfan KARAGOZ 

Department of Mechanical Engineering, Uludag University, Bursa, Turkey 

Abstract 

Airfoils which are designed to take advantage of aerodynamic forces, are standardized and widely used 

in air vehicles and turbomachinery. However, non-standard airfoil designs are also being investigated. 

These also include studies inspired by the wings of insects and birds and the tails of fish. This study is 

devoted to maple seeds which can be carried far away by the wind. 

Size ratios of the maple seed were obtained from the measurements taken on different seeds. Besides, 

the 3D model of a sample seed was transferred to a computer environment by means of a 3D scanner. 

A CFD study was performed to obtain aerodynamic characteristics of this model airfoil. 

The two-dimensional airfoil formed by considering the mid-section of the 3D model was examined in 

the CFD study. The solution area was divided into hexa mesh, and inlet and outlet boundary conditions 

were defined. In the solution, Spalart Almaras and k-ε was used as a turbulence model. Also the k-

omega turbulence model was used together with the standard wall function and SST. The mathematical 

and numerical models used in the solution were first applied to the standard NACA 0015 profile with 

known characteristics, and a validation study was performed. Then, the analysis of the new bio-inspired 

design was carried out. Analyzes were repeated at different Re numbers and attack angles. The results 

obtained in this study were compared and evaluated. 

Keywards: Wing design, Bioinspiration, Drag coefficient, Lift coefficient, CFD 
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PALYATİF BAKIMDA PSİKOLOJİK DESTEK 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem IŞIL 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi,  

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

Özet 

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden herhangi bir sorunla karşılaşıldığında başta ağrı olmak üzere tüm 

fiziksel, psikososyal ve spiritüel sorunların erken dönemde belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavi 

edilmesiyle yaşam kalitesini yükselten bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Tedaviye yanıt 

alınamadığı durumlarda, bir yandan geleceğe ilişkin belirsizlikler yaşanırken, diğer yandan hastalığın 

ölümü çağrıştırıyor olması, hastaların duygulanımlarını olumsuz etkilemekte ve bunun sonucunda 

umutsuzluk, anksiyete, depresyon gibi psikolojik belirtiler sık görülmektedir. Bu belirtilerin ortaya 

çıkması durumunda gereken yaklaşımlar psikososyal bakım ilkeleri ile gerçekleştirilebilir. 

Temel psikososyal bakım ilkeleri; hastaların hastalık hakkındaki duygularını dile getirmeleri 

konusunda cesaretlendirilmesi, hasta ve ailesinin genel iyilik halinin desteklenmesi, sorunlarla başa 

çıkma becerilerinin güçlendirilmesi, duygusal, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerinin fark 

edilmesi, aile, arkadaş ve sosyal çevre ile olan iletişiminin desteklenmesi ve sürdürülmesi olarak 

sıralanabilir. 

Palyatif bakımdaki hasta ve ailesine psikolojik destek sağlamaya yönelik olarak hemşirelerin en sık 

kullanmaları gereken iletişim yöntemleri etkin dinleme ve empatik yaklaşımdır.  

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Psikolojik Destek, Hemşirelik 
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AFETLERİN PSİKOSOSYAL YÖNÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem IŞIL 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

Özet  

İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı kesintiye uğratarak 

toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya yapısı insan kaynaklı olaylara afet ya da felaket 

denilmektedir. Bir olayın afet olması için gereken en önemli özellikler can ve mal kaybına neden 

olması, çok kısa zamanda meydana gelmesi ve başladıktan sonra insanlar tarafından 

engellenememesidir. 

Afete maruz kalan bireylerde psikososyal sorunlar ortaya çıkabilir. Her bireyin olaya farklı tepkiler 

gösterebileceği düşünülerek psikososyal yaklaşımda bireysel farklılıklar göz önüne alınmalıdır. 

Yapılan çalışmalarda travmaya fiziksel olarak daha yakın olanların travmanın psikolojik etkilerinden 

daha fazla etkilendiği görülmüş olup bireyin olay sırasında öleceğini düşünüp düşünmediği, ölü ve 

yaralı insanları görüp görmediği, yakınlarını kaybedip kaybetmediği, olayın ani olması ve yaşamı 

tehdit etme derecesinin önemli olduğu belirtilmektedir.  

Büyük toplukların afet sonrası psikososyal gereksinimlerinin belirlenmesinde kesin strateji ve planlara 

ihtiyaç vardır. Afetin hemen ardından yapılmaya çalışılan, önceden planlanmamış düzenlemeler ve 

uygulamaların güvenilir bir temel oluşturmayacağı deneyimlerle görülmüştür. 

Saptanabilen öncelikli hedefler açık bir şekilde belirtilmelidir. Gereksinimlerin farkına varılması, bu 

gereksinimlerin giderilme yollarının belirlenmesi ve gereksinimlerin zamanında giderilme durumunun 

değerlendirilebilmesi için merkezi bir koordinasyon sağlanmalıdır. 

Afetten daha çok etkilenen çocuk, kadın, yaşlı gibi incinebilirriskli grupların gereksinimlerinin ayrıntılı 

bir şekilde belirlenmesi psikososyal hizmetlerin planlaması aşamasında önemlidir. 

Riskli grupların yanı sıra afet sonrası hastanede yatanlar, yara almayıp afete tanık olanlar, yakını 

ölenler, kaybolanlar, yardım çalışanları gibi etkilenenlerin gereksinimleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Alanda çalışacak kişilerin eğitilmesi ve etik ilkeler konusunda önceden bilgilendirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

Kültüre ve geleneklere saygılı bir yaklaşımın benimsenmesi tüm müdahalelerde temel ilke olarak ele 

alınmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Afet, Psikososyal, Travma 
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AFRİKA’NIN ALTINDAKİ UYUYAN DEV: YER ALTI SU KAYNAKLARI 

Öğr. Gör. Hakan YILDIZ  

Harran Üniversitesi, Bozova Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü    

Prof. Dr. İrfan YEŞİLNACAR 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  

Özet 

Gelişen teknoloji ile birlikte insan yaşam standartlarında meydana gelen artış beraberinde birçok 

problemi de getirmiştir. Temiz ve içilebilir su kaynaklarına erişim bu problemlerin başında 

gelmektedir. Su savaşlarının sıkça gündeme geldiği günümüzde, küresel ısınma, çevre ve su kirliliği 

nedeniyle doğal su kaynaklarında yaşanan sıkıntılar tüm dünyayı tehdit etmektedir. Ülkelerin özellikle 

yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının belirlenmesi, korunması ve temizlenmesine yönelik politika ve 

uygulamaların hız kazanması bu sıkıntının ciddiyetini göstermektedir. Dünyada temiz ve kullanılabilir 

su kaynaklarına erişimde en ciddi sıkıntı Afrika kıtasında yaşanmaktadır. Kıtada milyonlarca insan 

temiz suya erişememekte ve bunların çoğu hayatını kaybetmektedir. Sömürgecilik faaliyetlerinin sebep 

olduğu sıkıntılar ile mücadele eden kıta, bünyesinde barındırdığı zengin doğal kaynaklarına rağmen 

hak ettiği ihtişamı kazanamamıştır. Kıta aynı zamanda zengin bir yer altı su kaynağına da sahiptir. 

Yapılan bilimsel araştırmalara göre kıtanın yer altı su kaynakları yer üstü su kaynaklarının yaklaşık 

100 katı civarındadır. Bu çalışmada mevcut yer altı su kaynaklarının varlığı, bu kaynaklara ulaşımda 

yaşanan sıkıntılar ve karşılaşılan problemler örnekleri ile anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afrika, Su Problemi, Yeraltı Su Kaynakları. 
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AKTİF KARBON KULLANILARAK Cr(VI) ADSORPSİYONUN YÜZEY YANIT 

YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Orhan BAYTAR1, Öğr. Gör. Hakan YILDIZ 2, Prof. Dr. Ömer ŞAHİN3 

1Siirt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

2Harran Üniversitesi, Bozova Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü 

3Siirt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Bu çalışmada ZnCI2 aktifleştiricisi kullanılarak kimyasal aktivasyon yöntemiyle iğde çekirdeğinden 

aktif karbon sentezlenmiştir. Aktif karbon sentezlenmesinde impragnasyon oranı, impragnasyon 

süresi, aktivasyon sıcaklığı ve aktivasyon süresi parametrelerin etkisi incelenmiştir. sentezlenen aktif 

karbonların iyot sayıları belirlenmiştir. Yüksek iyot sayısına sahip aktif karbonların karakterizasyonu 

BET, SEM ve FTIR cihazları ile belirlenmiştir. Sentezlenen aktif karbon kullanılarak Cr(VI) 

adsorpsiyonu deney tasarımıyla incelenmiştir. Deney tasarımı, Dizayn Expert paket programı 

içerisindeki Yüzey Yanıt Yönteminin Box- Behnken tasarım modeli ile gerçekleştirilmiştir. Deney 

tasarımında sıcaklık, zaman ve başlangıç konsantrasyonu parametrelerinin etkileri incelenmiştir. 

Yüzey yanıt yönteminde adsorpsiyon kapasitesi(qe) cevap parametresi seçilerek deney tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Cr(VI) adsorpsiyonun Box- Behnken tasarım modeliyle en iyi modelin kuadratik 

olduğu belirlenmiştir. Seçilen parametrelerin Cr(VI) adsorpsiyonuna olan etkisini incelemek için 

ANOVA tablosu oluşturulmuş ve 3 boyutlu grafikleri çizilmiştir.  ANOVA tablosuna göre Cr(VI) 

adsorpsiyonu en çok etkileyen parametrenin çözelti başlangıç konsantrasyonu olduğu tespit edilmiştir. 

ANOVA tablosuna göre tekli parametrelerin ikili parametrelerden daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda Box- Behnken modelinin uygun olduğu ve bu model ile regrasyon işlemi 

yapılarak regrasyon eşitliği elde edilmiştir. Box- Behnken tasarım modeli ile seçilen parametrelerin 

değerleri kullanılarak optimizayon işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aktif karbon, Deney tasarımı, Cr(VI) adsorpsiyonu 
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TARİHİ ÇEVREDE TASARIM YAKLAŞIMLARINA ULUSLARARASI BİR ÖRNEK; ZİBO  

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI  

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri, Türkiye 

Arş. Gör. Ayşegül AKŞEHİRLİOĞLU  

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri, Türkiye 

Özet 

Koruma kavramı, insanların geçmişe ve geleceğe karşı sorumluluk üstlendikleri, tarihsel, bağlamsal, 

sosyal, ekonomik, ulusal ve uluslararası birçok boyutu barındıran bir olgudur. Çağdaş koruma 

anlayışında, kente bir bütün olarak yaklaşılırken, tarihi çevrelerin ve bu çevrelerde yapılacak yeni yapı 

uygulamalarının kentin gelecekteki yaşantısıyla bütünleşmesi amaçlanmaktadır. Özgün fonksiyonunu 

yitiren tarihi yapılara yeni bir işlev verilmesi durumunda, tarihi yapıya yeni ek uygulamaları çağdaş 

bir koruma anlayışı olarak görülmekte, bu tasarım yaklaşımlarında kuramsal olarak farklı yöntemler 

uygulanmaktadır.  

Tarihi çevre koruma konusunda uluslararası ölçekte belirlenmiş temel ilkeler ve alınmış yaklaşım 

kararları mevcuttur. Ancak her tarihi çevrenin kimliği ve taşıdığı otantik özellikler birbirinden farklı 

olduğundan bu kararlar ancak bir üst çerçeve çizmekte detayda ise kabul edilen yasaların ülkeden 

ülkeye hatta bazen bölgeden bölgeye tekrar değerlendirilip, yapısal kimlik verilerine bağlı olarak farklı 

şekillerde yorumlanması gerekebilmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, çoğu ülkede tarihi 

yapıların korunması ve tarihi doku içinde yapılacak yeni yapı uygulamaları ile ilgili farklı yöntemler 

izlendiği görülmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda tarihi çevrelere verilen önem artmış ve bu konuda, çağdaş ek, infill, 

restorasyon, çalışmaları kapsamında birçok uygulama gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Uluslararası 

platformlarda çalışan birkaç mimarın uygulamaları haricinde, özellikle kamu kurumları ve yerel 

yönetimlerce hazırlanan projelerde tek bir koruma yaklaşımı ve anlayışı varmışçasına hareket edildiği 

görülmektedir. Tasarım kararlarının bağlamsal ve bilimsel referanslarla alınması gerekirken, 

uygulamanın tahmini ve keyfi bilgilere dayandırıldığı ve buna bağlı olarak tarihi yapının özgün 

özelliklerinin yok edilerek niteliksiz bir taklit ürüne dönüştürüldüğü görülmektedir.  Doğru tasarım 

kararları ve bilimsel yaklaşımlarının uygulanmadığı bu örneklerde, daha çok koruma kuramına aykırı 

olarak bilimsel bilgi ve belgeye dayalı çevreden referans alan tasarım uygulamaları yerine, genel olarak 

aynı malzemenin kullanıldığı, taklite dayalı uygulamaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 

bildirinin amacı, tarihi yapı korumasında güncel ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen, işlev 

değişikliği ve buna bağlı olarak yapılması gereken ek tasarımları için farklı yöntemlerin de 

olabilirliğini koruma kuramı ve çağdaş tasarım yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş bir yapı 

üzerinden okumaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Koruma, Tarihi Yapı,  Yeni yapı, Çağdaş Ek, ZİBO  
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KALE YAPILARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ; KAYSERİ KALESİ 

Leyla KADERLİ  

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri, Türkiye 

H. Hale KOZLU  

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri, Türkiye 

Ayşegül AKŞAHİRLİOĞLU 

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri, Türkiye 

Özet 

Tarihi yapılar, günümüze kadar var olmuş çeşitli uygarlıkların sosyal, kültürel yapıları, teknolojik 

olanakları, yaşam biçimleri, inanış biçimleri ve ekonomik olanakları çerçevesinde şekillenen kültürel 

simgelerdir. Zaman içinde görülen değişimler, geçmiş yaşam biçimlerinin dönüşmesine neden olmuş, 

bu dönüşüm sürecinde bazı yapılar özgün işlevleri ile kullanılamaz duruma gelmiştir. İşlevini kaybeden 

bu yapıların korunması ve gelecek dönemlere aktarılabilmesi düşüncesi, işlev değişikliği ile ilgili 

tartışmaları beraberinde getirmiş, uluslararası tüzük ve bildirgelerle bu değişimlere ve yapılabilecek 

müdahalelere ilişkin sınırlar belirlenmiştir. 

Günümüzde işlevini kaybetmiş olan ve koruma teknikleri ve yöntemleri konusunda önemli tartışmaları 

beraberinde getiren önemli yapı türlerinden birisi kaleler ve sur duvarlarıdır. Farklı uygarlıklarda ve 

bölgelerde, özellikle savunma ve kent/bölge sınırlarını belirleme amacıyla yapılmış olan kale yapıları, 

mimari biçimlenişleri, yapım teknikleri, kent/bölge kimliklerine kazandırdıkları karakterlerden dolayı 

anıtsal yapılar içinde önemli bir yapı grubunu oluşturmaktadır. Kültürel belleğin önemli 

belirleyicilerinden olan kaleler, değişen yaşam koşulları, gelişen teknoloji ve savunma stratejileri ile 

birlikte özgün işlevini yitirmiş, yerleşim dışında konumlanan kaleler çoğunlukla kullanılmazken, kent 

içerisinde konumlanan kaleler ve sur duvarları farklı kullanımlarla değerlendirilmişlerdir. Bazı yapılar 

bu süreçte kendini sergileyen bir eser olarak varlığını sürdürürken, bazıları da farklı kullanım 

örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; işlevini kaybetmiş yapı türlerinden olan kaleler ve sur duvarlarının farklı 

ülkelerdeki kullanımlarının incelenmesi ve işlevsel dönüşümün neden olduğu değişimin örnekler 

üzerinden sorgulanmasıdır. Bu kapsamda örnekler, yeniden işlev verilerek kullanılan ve kentsel simge 

olarak korunan kaleler olarak iki kategoride değerlendirilmiş, koruma alanındaki bu iki farklı 

yaklaşımın kaleler ve sur duvarlarının korunmasına olumlu ve olumsuz etkileri irdelenmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Koruma, Yeniden İşlevlendirme, Kaleler, Sur Duvarları 
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ŞEKER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILAN İNSÜLİN(INS) GENİNİN HAYVAN 

TÜRLERİNDEKİ GEN UYUMUNUN TESPİTİ 

M. Bahar DOĞAN 

Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilgisayar Bölümü, Dargeçit/Mardin/Türkiye 

Prof. Dr. Emine DOĞRU BOLAT 

Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kocaeli/Türkiye 

Özet 

Şeker hastalığı ülkemizde ve dünyada sık rastlanan kronik hastalıklar içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Şeker hastalığı(diabetes mellitus) her yaş grubunda meydana gelmekte ve Dünya Sağlık Örgütü 

diyabeti, prevalansının giderek artış göstermesi ve komplikasyonlar oluşturması nedeniyle önemli bir 

sağlık sorunu olarak görmektedir. İnsülin molekülü 2 aminoasit zincirinden oluşmaktadır. Midenin 

hemen arkasında yer alan pankreas insülin üreterek, canlının ihtiyaç duyulması halinde bu insülini kan 

dolaşımına veren organımızdır. İnsülin(INS) pankreasta bulunan beta hücreleri tarafından üretilen bir 

hormondur. Biyoinformatik bilimi veri tipi olarak çoğunlukla genetik veri ve buna bağlı gen ifadesini 

kullanmaktadır. Genetik veri ise canlının, kalıtsal olan ve kalıtsal olmayan DNA özellikleridir. Bu 

özellikleri inceleme yöntemleri günümüzde sekanslama teknolojisi ile olmaktadır. Sekanslama, bir 

nükleik asit zincirini (DNA/RNA) oluşturan nükleotidlerin (A, T, C, G, U) sırası ile belirlenmesidir. 

Bu çalışmada, Blast veri tabanı üzerinde INS geni bulunan diğer canlı türleri tespit edilmiştir. 

Amerikan Ulusal Kütüphanesinin bir parçası olarak oluşturulmuş NCBI (National Center for 

Biotechnology Information); yerel veritabanları, bilgisayar destekli araştırmalar, dizi analizi yapan 

uluslararası veri tabanından canlı türlerine ait INS gen dizileri elde edilmiştir. NCBI’da diziler tespit 

edilerek erişim numaraları (Accession Number) ile birlikte kaydedilmiştir. İncelenen hayvan 

türlerindeki genler ile insan geni arasındaki uyum Clustalw(Çoklu Dizi Hizalayıcısı) ile ayrı ayrı 

FASTA(DNA ve Protein sekansları için evrensel yazı formatı) şeklinde kaydettiğimiz DNA dizileri 

hizalanmıştır. Ücretsiz bir program olan Mega 7.0 (Moleculer Evolutionary Genetic Analysis) 

programında modelleme yöntem ve mesafesi (Maximum Likelihood metodu Tamura-Nei Modeli 

(1993), Bootstrap 1000) belirlenerek filogenetik ağaç oluşturulmuştur. Bu tespit doğrulanmış olup 

korunan gen bölgelerinin gen dizileri gösterilmiştir. Bunun yanı sıra incelenen gen dizileri ile tür bazlı 

gösterim gerçekleştirilmiştir. İnsanda bulunan INS geninin diğer hayvanlarla olan gen uyumunun INS 

gen bölgeleri ile moleküler düzeyde gen uyumunun tespiti yapmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsülin, Ins, Domuz Geni, Filogenetik Analiz, DNA 
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RÜZGÂR ENERJİSİ UYGULAMALARI İÇİN WEİBULL PARAMETRELERİNİN 

BELİRLENMESİNDE KULLANILAN İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE1, Arş. Gör. İlyas ALADAĞ1 

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, 

Osmaniye/Türkiye   

Özet  

Son yıllarda konvansiyonel enerji sistemlerinin kaynak problemi, çevreye etkileri ve maliyetli olması 

gibi olumsuz nedenlerinden dolayı yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretimi artmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisi temiz, doğada sonsuz miktarda bulunması, 

hızlı gelişen bir teknolojiye sahip olması ve diğer birçok olumlu özelliklerinden dolayı her geçen gün 

alternatif bir enerji kaynağı olarak ilgi görmektedir. Bir bölgede rüzgâr enerjisinden faydalanmak için 

öncelikle bölgenin rüzgâr karakteristiklerinin iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Rüzgâr 

karakteristiklerinin değerlendirilmesinde kullanılan birçok istatistiksel yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemlerden en çok kabul gören ve kullanılan yöntem ise rüzgâr hız dağılımına uygunluğu sebebiyle 

Weibull Dağılımıdır. Weibull dağılımı parametrelerinin belirlenmesinde ise farklı metotlar 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir bölgenin rüzgâr enerjisi karakteristiği hakkında fikir sahibi olmak 

amacıyla Weibull Dağılım parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan ampirik ve grafik metodunun 

karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuçlar hata analizi yöntemi ile karşılaştırılarak bölge için uygun 

metodun kullanımı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Rüzgâr Enerjisi, Weibull Dağılımı 
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H-DARRİEUS TİPİ BİR SU TÜRBİNİNİN  

AKIŞ KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Ertuğrul ŞEKEROĞLU1, Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE2,  

Doç. Dr. Coşkun ÖZALP3 

1,2 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Osmaniye/Türkiye   

Özet  

İçinde bulunduğumuz yüzyılda sanayi, teknoloji ve nüfus sürekli artış göstermekte ve bu artış hızla 

büyümeye devam etmektedir. Bu büyümeye bağlı olarak insanların enerji ihtiyacı ve talebi de aynı 

oranda artış göstermektedir. Bu artışlar enerji konusunu ön plana çıkarmakta olup enerjinin önemini 

ortaya koymaktadır. Ülkeler kalkınma stratejileri doğrultusunda enerji ihtiyaç ve talebini karşılarken 

ciddi planlama yapmak zorundadırlar. Bu durumda enerjide bağımsızlık dünya üzerinde bir güç 

simgesi olarak görülmektedir. Enerji üretiminde fosil yakıtlar 21. yüzyıla kadar oldukça etkin 

kullanılmış ve halen kullanılmaya devam etmektedir. Diğer taraftan enerji talebinin artması, fosil yakıt 

rezervlerinin azalması, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlardan dolayı alternatif enerji yöntemleri 

için araştırmalar başlamış ve son 30 yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi 

artmıştır.  Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin artmasının en önemli sebepleri; çevreye ve 

insan sağlığına zararının olmaması, hâlihazırda bir kaynak olması, dışa bağımlı olmaması ayrıca sürekli 

enerji üretme potansiyeli olmasıdır. Rüzgâr, güneş, hidro-elektrik, gel-git ve jeotermal enerji 

kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en çok kullanılan enerji kaynaklarıdır. Bu 

çalışmada rüzgâr ve hidrolik enerji üzerine yoğunlaşılmış olup bu iki kaynakta ortak olarak kullanılan 

türbinler sayesinde akışkan hava veya akışkan su ortamındaki kinetik enerjiden faydalanılarak enerji 

dönüşümleriyle elektrik üretimi sağlayan H-darrieus tipi bir su türbini incelenmiştir. H-Darrieus (Dikey 

Eksenli) rüzgâr türbininin su ortamında kullanılması üzerine hesaplamalar ve akış analizleri 

araştırılmıştır. Akış analizlerinde farklı azimut açılarında türbin arkasında oluşan akış karakteristiği 

incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Hidrolik Enerji, H-Darrieus Su Türbini   
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA İNOVASYON, 

YAPAY ZEKA VE PERSONEL ETKİSİ 

MEDICAL DEVICE INDUSTRY INNOVATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 

PERSONNEL IMPACT IN MEDICAL IMAGING DEVICES 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Binnaz TAKKASIZ  

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans / Biruni Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür YAKIŞAN 

Kocaeli MYO, Elektronik Haberleşme 

Özet 

Bu çalışmanın amacı tıbbi cihaz sektöründe bulunan tıbbi görüntüleme cihazlarında yaşanan 

inovasyonun ve yapay zekanın radyoloji cihazlarında uygulanmaya başlaması ile birlikte 

radyodiagnostik  gelişmelerin  olumlu ve olumsuz yönlerinin araştırılması ve hızla değişen teknolojik 

ilerleme içinde çalışmakta olan  radyoloji ekibine  etkilerinin incelenmesi, beklentilerinin bulunması 

ve sağlık alanında faydalı yönlerinin tespit edilmesi için yapılmıştır. 

Tıbbi Cihaz Sektörü radyoloji alanındaki yenilikler ve gelişmeler araştırılarak, radyoloji hekimleri ve 

hekimlerle birlikte  çalışma sahasında bulunan  teknik ekip personelinden bilgi alınarak ,literatür 

taraması  ile araştırma yapılmıştır. 

Sağlık sisteminin düzenli ve iyi çalışması  için tıbbi cihaz sektöründe bulunan cihazların teknolojik 

gelişmelerinin  ve inovasyonunun önemli olduğu görülmektedir.Özellikle tıbbi görüntüleme 

cihazlarında yaşanan inovasyon ve yapay zeka çalışmalarının hastalıkların erken tanısının 

konulmasında ve önlenmesinde tedavi aşamasında  çok önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 

Tanı ve görüntüleme yöntemlerinde  teknolojik gelişmeler ışığında  hızla ilerleme kaydedilen 

inovasyonun hem buluş hem de fayda sağlamayı içermesi ile birlikte medikal cihaz sektörü pazarına 

uyum sağlamasıyla  inovasyonun türü, öznelliği ve derecesi açısından bakıldığında gelişim kaydettiği 

ve rekabet ortamında organizasyonel olarak geliştiği görülmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

giderek daha karmaşık yapı  haline gelen tıbbi cihazlarda  daha yeni uygulamalar üretilmeye başlandığı 

görülmüştür. 

Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin son yıllardaki gelişmeleri, özellikle kanser tanısında radyoloji 

hekimlerine  önemli bir yol haritası oluşturmaktadır. İlerlemekte olan inovasyonun ve yapay zeka 

çalışmalarının  diagnostik  uygulamalar ile birlikte hekimler ve teknik ekip  üzerinde etkileri bulunduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte teknolojideki gelişmeler radyolojiyi doğrudan etkilerken, radyoloji 

ekibinin  değişimi yakından takip etme fırsatını yakaladığını da göstermektedir. Bu etkiler arasında 

cihaz konforu, cerrahi operayonların riskinin azaltılması,kesitsel anatomik detayların daha iyi 

gösterilmesi,tanının daha erken konulması ,çalışan eğitimindeki farklılıklar, personel bilgi kapasite 
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farklılığı, hastane ortamı stres faktörleri, hastane organizasyon alt yapısı ve kurum farklılıkları ile 

birlikte medikal sektör rekabet pazarı ,radyoloji teknikeri ve eğitimi, eğitim süresinin yetersizliği, 

uzmanlaşmış tekniker ihtiyacı gibi olumlu ve olumsuz etkiler olduğu görülebilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:Tıbbi Görüntüleme Cihazları, İnovasyon ,Yapay Zeka, Radyoloji, Tıbbi Cihaz 

Sektörü.  

 

Abstract  

The aim of this study is to introduce the innovation and artificial intelligence in medical imaging 

devices in the medical device industry. The aim of the study was to investigate the positive and negative 

aspects of radiodiagnostic developments and to examine the effects of radiology team on the rapidly 

changing technological progress, to find their expectations and to determine the beneficial aspects in 

the field of health. 

The innovations and developments in the field of radiology in the Medical Device Sector were 

researched and the information was obtained from the technical team personnel working with 

radiologists and physicians in the field of study and the literature review was conducted. 

It is seen that the technological developments and innovation of the devices in the medical device sector 

are important for the regular and good functioning of the health system. Especially the innovation and 

artificial intelligence studies in medical imaging devices have a very important place in the early 

diagnosis and prevention of diseases. The rapid progress made in the light of technological advances 

in diagnostic and imaging methods includes both innovation and benefit, as well as adaptation to the 

medical device industry market. It has been seen that new applications have started to be produced in 

medical devices which have become a structure. 

Recent advances in radiological imaging methods have been an important road map for radiologists 

especially in the diagnosis of cancer. It is seen that advancing innovation and artificial intelligence 

studies have an impact on the physicians and technical team with diagnostic applications. However, 

advances in technology have a direct impact on radiology, indicating that the radiology team has the 

opportunity to closely monitor the change. It can be seen that there are positive and negative effects 

such as medical environment competition market, radiology technician and education, insufficiency of 

training period, need of specialized technician with stress factors of hospital environment, hospital 

organization infrastructure and institution differences. 

Keywords: Medical İmaging Devices, Innovation, Artificial Intelligence, Radiology, Medical Device 

Sector. 
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HEKİMLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN DEFANSİF 

TIP AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATING THE PROBLEMS FACED BY PHYSICIANS IN TERMS OF DEFENSIVE 

MEDICINE 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN  

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yunus DEMİR 

İstanbul Beykent  Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi  

Özet  

Günümüzde hasta hekim ilişkisi gerek sağlık sektöründe çalışma koşullarının ağırlığı gerekse talebe 

göre hizmet vericilerin sayısının azlığı nedeni ile yeter derecede verimli olamamaktadır. Tüm Dünyada 

insan haklarındaki gelişmelere paralel şekilde hasta hakları da gelişmiş ve hasta-hekim ilişkisi de 

beraberinde değişim göstermek ve kaliteli hale gelmek zorunda kalmıştır. Bu süreç hekimlerin kendini 

korumasına yönelik olan “defansif tıp” kavramını oluşturmuştur. Defansif tıp kısaca; hekimlerin 

hukuki dava ve cezalarla karşılaşmaması, herhangi bir tazminat ile karşı karşıya gelmemesi ve sigorta 

primlerinin arttırılması için aşırı korumacı veya çekingen davranmak sureti ile hem tanı hem de 

tedaviye yönelik tıbbi uygulamaları gereksiz kullanmasıdır. Bu tutum aynı zamanda malpraktis davası 

ile sonuçlanma ihtimali yüksek olan uygulamalardan kaçınma davranışını içermektedir. 

Çalışmada hekimlerin mesleklerini icra esnasında karşılaştıkları problemlerin defansif tıp açısından 

araştırılması hedeflenmiştir. Çalışma dört teorik bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tıbbi 

uygulama kavramları ve tanımlarına yer verilmiştir. Malpraktis, endikasyon, komplikasyon ve tıbbın 

hukuksal kavramlarına detaylı yer verilmiştir. İkinci bölümde hak kavramı ve hasta hakları ele 

alınmıştır. Üçüncü bölümde hekimlerin hakları yükümlülükleri ve sorumlulukları açıklanmıştır. Bu 

bölümün son kısmında hekimlerin hem hakları hem de sorumlulukları ve sorumluluklarından 

kaynaklanan cezai yükümlülükler incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise defansif tıp kavramı 

incelenmiştir. Defansif tıbbın tanımı, defansif tıp uygulamasının tarihçesi ve pozitif ve negatif defansif 

tıp kavramları ile ilgili geniş literatür taraması yapılmış ve bu kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca bu bölümde literatürde var olan kantitatif ölçümlü defansif tıp çalışmalarının karşılaştırmalı 

sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hekim, Hekimlik Mesleği, Defansif Tıp, Hasta ve Hekim Hakları. 

ABSTRACT 

Nowadays, the relationship between patient and physician is not efficient enough due to both the weight 

of working conditions in the health sector and the small number of service providers according to 

demand. Parallel to the developments in human rights all over the world, patient rights have developed 

and the patient-physician relationship has to change and become high quality. This process constituted 

the concept of “defensive medicine aimed at self-protection of physicians. Defensive medicine briefly; 

physicians do not face legal cases and penalties, do not face any compensation and unnecessarily use 
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both diagnostic and therapeutic medical practices by acting too overprotective or timid to increase 

insurance premiums. This attitude also includes avoidance of practices that are likely to result in 

malpractice proceedings. In this study, it is aimed to investigate the problems faced by physicians 

during their profession in terms of defensive medicine. The study consists of four theoretical parts. In 

the first chapter, medical concepts and definitions are given. Malpractice, indication, complications 

and legal concepts of medicine are emphasized. The concepts of health law, medical law and medical 

intervention are examined in detail. In the third chapter, a large literature review is made about what 

the rights of both patients and physicians. In the last part of this section, both the rights and 

responsibilities of the physicians and the criminal obligations arising from their responsibilities are 

examined. The definition of defensive medicine, the history of defensive medicine practice and the 

literature on positive and negative defensive medicine concepts have been searched and these concepts 

have been tried to be explained. In addition, comparative results of quantitative, quantitative defensive 

medicine studies are presented in tables. 

Keywords: Doctor, Medical Profession, Defensive Medicine, Patient and Doctor Rights. 
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SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA HAKLARI MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN & Miray GÖKTÜRK 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Özet  

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastanesine başvuran hastaların ve 

personelinin sağlıkta önemli bir yere sahip olan hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerini ölçmektir. 

Araştırmanın ilk bölümünde; hak ve hasta hakları kavramları, ikinci bölümünde; Dünya da hasta 

hakları, üçüncü bölümünde; Türkiye de hasta haklarının gelişimi, dördüncü bölümünde; Kişisel sağlık 

verileri hakkında genel bilgilendirme, beşinci bölümünde; İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş 

Hastanesi Personeli ile hastaneye müracaat eden hastaların hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerini 

ölçmek için uygulanan anketler analiz edildi. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastanesi'ne başvuran hastalara iki ayrı anket uygulandı.  

200 hasta, 200 "hastane personeli" (Doktor / Hemşire vb.) İçin; 8 "bireysel" 22 "Hasta Hakları Genel 

Bilgi Düzeyi" sorusu, 16 "bireysel" 25 "Hasta Hakları Genel Bilgi Düzeyi" sorusu olmak üzere iki ayrı 

anket formu oluşturulmuştur. Oluşturulan anketler 07.06.2019/14.07.2019 tarihleri arasında hem 

hastane personeline hem de hastaneye başvuran hastalara uygulanmış olup,  elde edilen bulgular SPSS 

21.0for Windows programında değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hasta, Sağlık, Hasta Hakları, Anket 

 

Abstract 

Theaim of thisstudy is toworkwith a teamworking in thehospitalandthehealthstatus of 

DentaydınDentalHospitalstaff of Istanbul Aydın UniversityaffiliatedtotheMinistry of Health. 

Inthefirstpart of theresearch; patient / illness, health, rightssection, secondpart; patientrights, 

patientrights, historicalhistory of ourcountry, patientrightsandpatientrightslegislationwere examined. 

Third zone; Patientrights of hospitalstaffandone of them in hospital-orientedhotels. 

Twose parate question naires were administ ered to the patients of Istanbul Aydın University Dentaydin 

Dis Hospital. Two separate question naireforms for 200 patients, 200 "hospitalstaff" (Doctor / 

Nurseetc.) 8 "Personal" 22 "Patient Rights General Knowledge Level" questions, 16 "Personal" 25 

"Patient Rights General Knowledge Level" questions. 07.06.2019 / 14.07. The data obtained in 2019 

were evalu atedan da nalyzedfor SPSS 21.0 Windows program. 

 

Keywords: Hospital, Patient, Health, Patient Rights, Survey 
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ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ MOTİVASYONUNA ETKİSİ                                

Dr. Öğr. Üyesi Esin Benhür AKTÜRK 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Yönetim Organizasyon Programı, Yerel Yönetimler Bölümü   

Özet  

Kar amacı gütsün veya gütmesin her bir kurum ve kuruluşun başarılı olması için o yapıyı meydana 

getiren bireylerin verimli ve başarılı olması ile mümkündür. Kuruluş amaçları kar elde etmek olan 

ticari işletmelerin de başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri ve kar elde edebilmeleri 

çalışanlarının başarılı bir performans göstermelerine bağlıdır. Bu bağlamda çalışanların 

performansının artırılması motivasyon kavramını da beraberinde getirmektedir.  

Çalışma yaşamında rol sahibi olan her bir çalışanın (yöneticiler de dahil) farklı şekillerde motive 

edilmeleri gerekmektedir. Motive olmak başarıyı da beraberinde getiren bir durumdur.  

Günümüz çalışma yaşamında çalışanların neye ihtiyaç duyacaklarına ilişkin yapılan araştırmalar 

geçmişten bugüne bu ihtiyaçların değiştiğini ortaya koymaktadır.  Yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının 

karşılanması ile yetinmeyen çalışanlar geçmişe göre farklı ihtiyaçları elde etmek için çaba göstermeye 

başlamışlar ve bu noktada da iş doyumu olarak özetlenebilecek manevi doyum öne çıkmıştır.  

Tüm gereksinimlerden önce çalışanların kurumlardan istediği adaletli bir yönetim şeklidir. İçinde 

bulundukları kurumsal yapıda yönetim kademesindeki kişilerin adaletli kararlar almaları ve herkese 

eşit davranmaları büyük önem taşımaktadır. Adaletli yaklaşımın olduğunu gören çalışanlar, görev 

yaptıkları birime ve kurumlarına güvenirler. Bu güven duygusu zaman içinde örgütsel bağlılığı da 

beraberinde getirebilmektedir. Örgütsel bağlılık çalışanların görevlerini yerine getirme ve hedeflere 

ulaşma konusunda en önemli güdü kaynağıdır. Olumlu şekilde motive olan çalışanların yüksek 

performans gösterdikleri çalışmalarla belirlenmiştir. Bu durum çalışanların belirli çıkarları elde 

etmesinin yanında kurumların da önemli faydalar elde etmesini sağlaması açısından önemlidir. Bu 

anlamda örgütsel adalet ile motivasyon arasında önemli bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın 

amacı da literatüre dayanarak örgütsel adaletin iş motivasyonuna etkisine değinerek bu ilişkiyi 

açıklamaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, İş Motivasyonu, Örgütsel Bağlılık, Çalışma Yaşamı   
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 81 

ORGAN NAKLİNDE SAĞLIK TURİZMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN      

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 Sinem ÇALLI 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi   

Özet 

Gelişen tıp teknolojisiyle yaşama olasılığı olmayan veya yaşama olasılığı kısıtlı olan hastaların organ 

nakli sayesinde yeni bir hayata kavuşmaktadır. Nakil sayesinde hastaların yaşam kalitesini, yaşam 

süresinin de artışlar görülmektedir. Organ nakli yönetimi her ülke için farklılık göstermektedir. Bu 

farklılık toplum için hem pozitif hem de negatif sonuçlar ortaya çıkmasıyla stratejik bir yapının 

oluşmasını sağlamaktadır. Bu sayede hastaların farklı ülkelere giderek sağlık turizminin alt dalı olan 

medikal turizm alanında sağlığın eğitim kalitesini ve rekabeti ele alarak sağlık açısından gelişme 

göstermesine yardımcı olmaktadır.  

Çalışmanın amacı, organ nakli alanında İspanya, Hindistan ve İran ülkelerinin yönetim şekli ve sunulan 

hizmetleri medikal turizm açısından etkileri ele almıştır. Türkiye’de sunulan organ naklinin medikal 

turizmi geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Medikal turizm, organ, pazarlama, sağlık 

Abstract 

With the help of the developing medical technology, organ transplantation of the patients who are 

unlikely to survive or who have limited chances of living is getting a new life. Improved quality of 

life and life expectancy of patients through transplantation. Transplant management varies for each 

country. This difference leads to the formation of a strategic structure with both positive and negative 

consequences for the society. In this way, it helps the patients to improve in terms of health by going 

to different countries by considering the quality of education and competition in the field of medical 

tourism which is the sub-branch of health tourism.  

The aim of this study was to examine the effects of Spain, India and Iran in terms of medical tourism 

in the field of organ transplantation. Medical tourism of organ transplantation in Turkey offered some 

suggestions were made for improving 

Keywords: Medical tourism, organ, marketing, health 
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SAĞLIK KURUMLARINDA İSRAFIN ÖNEMİ VE YALIN HASTANE 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN      

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

          Fatih TEMUR 

İstanbul Beykent Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi 

Özet 

Sağlık sisteminin en önemli konusu olan hastaneler her geçen gün sayısı ve önemi daha da artmaktadır. 

Günümüz teknolojilerinin hızlı geliştirme göstermesi ve artan rekabet ortamı hastaneleri sürekli 

iyileştirmeye ve geliştirmeye zorunlu kılmaktadır. Hastaneler hastalara değer katan faaliyetleri 

hastaların taleplerine göre her zaman verememekte ve ihtiyaç duyulan zamanda sağlık hizmeti 

verilmediğinde de hastalar çok fazla beklemek zorunda kalmaktadır. Bunların nedenlerinin başında da 

israf ve artan maliyetler gelmektedir. Bu durumda hastaneler artan maliyetlere ve israfa karşı önlemler 

almak zorunda kalmaktadır.  

İşte burada hastanelerin yardımına yalın düşünce kavramı gelmektedir. İsrafların önlenmesi; hataların 

önlenmesi ve kaizen çalışmaları ile süreçler sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gibi çalışmalarla 

hastanenin artan maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Hastanelerde stok yönetim sistemi, düzenli 

olarak ürün ve malzeme temini, bakım ve hizmet sürelerinin zamanını ve kalitesini ortaya 

çıkarmaktadır. Yalın düşünce uygulamalarıyla birlikte, hastanelerde hastalar için değer katmayan 

bütün gereksiz faaliyetleri, hareketlerin ve süreçlerin yok edilmesi, hastanenin girdileri ile harcamaları 

arasındaki verimliliğin arttırılması ve hataların azaltılmasını sağlamaktadır. 

Yalın düşüncenin faaliyetlerine uygulanabilirliği ve imalat sistemlerinde sağlanan faydalar sağlık 

hizmetlerinde ulaşılabilirliği arttırmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Hizmet, İsraf, Değer, Yalın düşünce 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM VE TÜRKİYE'NİN 

OLANAKLARI İLE ÜLKELERİN KIYASLAMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

FATIMAH ARJUMAN ALI SAFFAR 

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Özet 

Sağlık Turizmi son zamanlarda ülkemizin de gündemine giren bir turizm çeşididir. Medikal turizm 

sağlık turizminin diğer adı değil, sağlık turizmi türlerinden biridir. Medikal turizm hastalığın 

iyileştirilmesi, teşhisi, tedavisini davamı gibi farklı hizmetler söz konusudur. Check-up yaptırmak, 

cerrahi müdahale, birbirinden farklı daha bir çok tıbbi müdahaleyi içinde barındıran işlemler listesi 

medikal turistlerin ilgisi dahilindedir. Sağlık turizmi iki hizmet sektörü olan tıp ve turizmin arasındaki 

ortaklıkları kapsar ve bir Pazar olarak ortaya çıkan medikal turizm insanların kıtalar arası hem sağlık 

hem de turizm amaçlı seyahat etmelerini sağlar. Dünyada sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin 

kendi ülkelerinde yapılmaması, ülkeler arasında işbirliğinin artması, ulaşımda kolaylıkların olması, 

sağlık hizmet kalitelerinin dünyanın farklı bölgelerinde gelişmesi ile dünyada sağlık turizmi kavramı 

gelişmiştir. Bu çalışmanın öncelikli amacı; Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi tanımak. Bu 

değerlendirme neticesinde ülkemizin üstünlükleri, risk ve tehditleri hakkında bilgi edinilecek ayrıca 

daha istikrarlı ve kararlı uygulama ve hedeflere sahip olunacaktır. Sağlık turizminin dış kaynak 

kullanım aracı olarak yorumlanması ve sağlık turizminin avantaj-dezavantajları gibi konular değişik 

kaynaklardan incelenerek kuramsal olarak değerlendirmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:   Sağlık,  Medikal turizm, Kıyaslama. 

 

Abstract  

Health Tourism is a kind of tourism which has been on the agenda of our country recently. Medical 

tourism is not the other name of health tourism, it is one of the types of health tourism. Medical tourism 

has different services such as curing, diagnosing and treating the disease. Check-ups, surgical 

interventions, medical procedures that include many different medical interventions are of interest to 

medical tourists. Health tourism includes partnerships between the two service sectors, medicine and 

tourism, and medical tourism, which emerges as a market, enables people to travel across the continents 

for both health and tourism purposes. The concept of health tourism has developed in the world with 

the increase in health costs in the world, the lack of some treatments in their own countries, the 

cooperation between the countries, the ease of transportation, the quality of health services in different 

parts of the world. The primary objective of this study was to recognize Turkey and the World Health 

Tourism. As a result of this assessment, information will be obtained about the advantages, risks and 

threats of our country and more stable and determined practices and targets will be obtained. Topics 
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such as the interpretation of health tourism as an outsourcing tool and the advantages and disadvantages 

of health tourism were examined from various sources and theoretically evaluated. 

Keywords: Health, Medical tourism, Comparison. 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 85 

    SOSYAL MEDYA İLE PAZARLAMA ALGISI  

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Rana Özyurt KAPTANOĞLU 

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Özet  

Tarihin tozlu dönemlerinde iletişim çok kısıtlı olması sebebiyle bilgelerin yayılması ve toplumun konu 

hakkında bilinçlendirilmesi oldukça zor bir durumdaydı. Zaman ilerledikçe teknoloji gelişme 

gösterdikçe hem insanların bakış açıları değişti hemde insanlar çeşitli araçlar kullanarak birbirlerine 

ulaşımı kolaylaştırdı. Buda insanlar arasındaki etkileşimin artmasına sosyal medyanın her geçen gün 

aktif kullanılmasına olanak sağlamış oldu.  

Bu çalışmada, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisi ve sağlık açısından ne gibi değişikliklerin 

olduğu insanların bu değişlere tepkisi nasıl olduğu çeşitli örnekler verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim, Sağlık   

 

Abstract 

In the dusty times of history, communication was very limited and it was very difficult for the sages to 

spread and to raise public awareness about the issue.  As time progressed, as technology progressed, 

people's perspectives changed and people facilitated access to each other using various tools. This 

enabled the increase of interaction between people and the active use of social media with each passing 

day. 

In this study, the impact of social media on society and the changes in health in terms of how people 

react to these changes are given various examples. 

 

Keywords: Social Media, Communication, Health 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 

29 Kasım-1 Aralık 2019       ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 86 

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA İNOVASYON, 

YAPAY ZEKA VE PERSONEL ETKİSİ 

MEDICAL DEVICE INDUSTRY INNOVATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 

PERSONNEL IMPACT IN MEDICAL IMAGING DEVICES 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN1
, Binnaz TAKKASIZ2,  

Dr. Öğr. Üyesi Özgür YAKIŞAN 

1İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans / Biruni Üniversitesi Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri Programı 

3Kocaeli MYO, Elektronik Haberleşme 

Özet 

Bu çalışmanın amacı tıbbi cihaz sektöründe bulunan tıbbi görüntüleme cihazlarında yaşanan 

inovasyonun ve yapay zekanın radyoloji cihazlarında uygulanmaya başlaması ile birlikte 

radyodiagnostik gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerinin araştırılması ve hızla değişen teknolojik 

ilerleme içinde çalışmakta olan  radyoloji ekibine  etkilerinin incelenmesi, beklentilerinin bulunması 

ve sağlık alanında faydalı yönlerinin tespit edilmesi için yapılmıştır. 

Tıbbi Cihaz Sektörü radyoloji alanındaki yenilikler ve gelişmeler araştırılarak, radyoloji hekimleri ve 

hekimlerle birlikte çalışma sahasında bulunan teknik ekip personelinden bilgi alınarak, literatür 

taraması ile araştırma yapılmıştır. 

Sağlık sisteminin düzenli ve iyi çalışması  için tıbbi cihaz sektöründe bulunan cihazların teknolojik 

gelişmelerinin  ve inovasyonunun önemli olduğu görülmektedir. Özellikle tıbbi görüntüleme 

cihazlarında yaşanan inovasyon ve yapay zeka çalışmalarının hastalıkların erken tanısının 

konulmasında ve önlenmesinde tedavi aşamasında  çok önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 

Tanı ve görüntüleme yöntemlerinde  teknolojik gelişmeler ışığında  hızla ilerleme kaydedilen 

inovasyonun hem buluş hem de fayda sağlamayı içermesi ile birlikte medikal cihaz sektörü pazarına 

uyum sağlamasıyla  inovasyonun türü, öznelliği ve derecesi açısından bakıldığında gelişim kaydettiği 

ve rekabet ortamında organizasyonel olarak geliştiği görülmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

giderek daha karmaşık yapı  haline gelen tıbbi cihazlarda  daha yeni uygulamalar üretilmeye başlandığı 

görülmüştür. 

Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin son yıllardaki gelişmeleri, özellikle kanser tanısında radyoloji 

hekimlerine  önemli bir yol haritası oluşturmaktadır. İlerlemekte olan inovasyonun ve yapay zeka 

çalışmalarının  diagnostik  uygulamalar ile birlikte hekimler ve teknik ekip  üzerinde etkileri bulunduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte teknolojideki gelişmeler radyolojiyi doğrudan etkilerken, radyoloji 

ekibinin  değişimi yakından takip etme fırsatını yakaladığını da göstermektedir. Bu etkiler arasında 

cihaz konforu, cerrahi operayonların riskinin azaltılması, kesitsel anatomik detayların daha iyi 

gösterilmesi,tanının daha erken konulması ,çalışan eğitimindeki farklılıklar, personel bilgi kapasite 

farklılığı, hastane ortamı stres faktörleri, hastane organizasyon alt yapısı ve kurum farklılıkları ile 
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birlikte medikal sektör rekabet pazarı ,radyoloji teknikeri ve eğitimi, eğitim süresinin yetersizliği, 

uzmanlaşmış tekniker ihtiyacı gibi olumlu ve olumsuz etkiler olduğu görülebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Görüntüleme Cihazları, İnovasyon, Yapay Zeka, Radyoloji, Tıbbi Cihaz 

Sektörü.  

Abstract 

The aim of this study is to introduce the innovation and artificial intelligence in medical imaging 

devices in the medical device industry. The aim of the study was to investigate the positive and negative 

aspects of radiodiagnostic developments and to examine the effects of radiology team on the rapidly 

changing technological progress, to find their expectations and to determine the beneficial aspects in 

the field of health. 

The innovations and developments in the field of radiology in the Medical Device Sector were 

researched and the information was obtained from the technical team personnel working with 

radiologists and physicians in the field of study and the literature review was conducted. 

It is seen that the technological developments and innovation of the devices in the medical device sector 

are important for the regular and good functioning of the health system. Especially the innovation and 

artificial intelligence studies in medical imaging devices have a very important place in the early 

diagnosis and prevention of diseases. The rapid progress made in the light of technological advances 

in diagnostic and imaging methods includes both innovation and benefit, as well as adaptation to the 

medical device industry market. It has been seen that new applications have started to be produced in 

medical devices which have become a structure. 

Recent advances in radiological imaging methods have been an important road map for radiologists 

especially in the diagnosis of cancer. It is seen that advancing innovation and artificial intelligence 

studies have an impact on the physicians and technical team with diagnostic applications. However, 

advances in technology have a direct impact on radiology, indicating that the radiology team has the 

opportunity to closely monitor the change. It can be seen that there are positive and negative effects 

such as medical environment competition market, radiology technician and education, insufficiency of 

training period, need of specialized technician with stress factors of hospital environment, hospital 

organization infrastructure and institution differences. 

Keywords: Medical İmaging Devices, Innovation, Artificial Intelligence, Radiology, Medical Device 

Sector. 
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YENİ NESİLDE BESLENME OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNİN FARKINDALIK 

DÜZEYİNE ETKİSİ 

EFFECT OF A NUTRITION LITERACY TRAINING ON AWARENESS IN THE NEW 

GENERATION 

Fatma Feyzan AYDIN & İndrani KALKAN 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Özet 

Çocukluk ve adolesan dönemi, büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu, beslenme alışkanlıklarının da 

değiştiği ve olumsuz beslenme davranışlarının artabileceği bir dönemdir. Özellikle yeni nesildeki 

olumsuz beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, “beslenme okuryazarlığı” seviyelerinin artırılarak 

onlara daha dengeli veya sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve bu kültürün sonraki 

kuşaklara aktarılması önem arz etmektedir.  

Çalışmamız, İstanbul il merkezinde bulunan Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nde Eylül 2018-

Nisan 2019 tarihleri arasında 8 ay boyunca 200 gönüllü öğrenciye uygulandı. Bu okulda 10 ve 11’inci 

sınıf öğrencilerine beslenme okuryazarlığı eğitim programının uygulanması planlanıp, öğrencilerin 

beslenme alışkanlığı ve beslenme okuryazarlığı seviyeleri üzerinde eğitimin etkisinin incelenmesi 

amaçlandı.   

Bu çalışma sırasında öğrencilere 22 sorudan oluşan, Türkiye’de geçerlilik güvenirliliği olan Adolesan 

Beslenme Okuryazarlık Ölçeği (ABOÖ) kullanıldı. Ayrıca, genel beslenme alışkanlığını kapsayan 18 

soru içeren bir anket ve Türkiye’de geçerlilik güvenirliliği olan 19 soru içeren Adolesan Beslenme 

Alışkanlıkları Kontrol Listesi (ABAKL) kullanıldı. Anketler hem eğitim öncesi ve hem de eğitim 

sonrası olmak kaydıyla 2 kere uygulandı. Önce, “ön-test/anket” yoluyla öğrencilerin beslenme 

alışkanlığı ve beslenme okuryazarlığı seviyesi belirlenip, farkındalıkları tespit edilmeye çalışıldı. 

Sonra, beslenme konularından oluşan yüz yüze bir eğitim, her hafta 2 gün 1’er saat olmak üzere toplam 

1 ay boyunca 8 saat olarak yapıldı. Son aşamada ise, eğitimden 5 ay sonra, yine “son-test/anket” 

yoluyla öğrencilerin beslenme alışkanlığı ve beslenme okuryazarlığı seviyesi belirlenip farkındalıkları 

ve verilen eğitimin farklılık yaratıp yaratmadığı tespit edilmeye çalışıldı.  

Çalışmaya katılan bireylerin %57’si kız öğrenci olup, öğrencilerin ortalama yaşları 15±0,66’dır. Kız 

öğrencilerde, beslenme okuryazarlık ölçeği ortalama skoru eğitim öncesi 5 üzerinden 3,56 iken, eğitim 

sonunda 3,44’e düşmüştür. Bu düşüş istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Erkeklerde ise, 

beslenme okuryazarlık ölçeği skor ortalaması 3,31 iken, eğitim sonunda yine 3,31’de kalmıştır.  

Beslenme okuryazarlık ölçeğinin alt gruplarından işlevsel beslenme okuryazarlığı skoru, hem kızlarda 

hem de erkeklerde eğitim sonrası artmıştır, ancak bu artış istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 

Etkileşimli beslenme okuryazarlığı skorlarına bakıldığında, kızlarda eğitim sonrası bu skor düşerken 

(3,33’ten 3,18’e) erkeklerde hafif bir artış göstermiştir (3,13’ten 3,16’ya), ancak kızlardaki düşüş 

istatistiksel açıdan anlamlı görünürken erkeklerdeki artış anlamlı değildir. Diğer taraftan, kritik 

beslenme okuryazarlığı skorları hem kızlarda hem de erkeklerde eğitim sonrası düşmüştür, ancak bu 

düşüş kızlarda istatistiksel açıdan anlamlı (p<0,05) iken erkeklerde anlamlı değildir.  
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Yine, eğitimin beslenme alışkanlığı üzerine olumlu bir etkisi beklenirken, kız öğrencilerde eğitim 

öncesi ABAKL listesi skorları ortalaması 19 üzerinden 10,03 iken eğitim sonrasında 9,34‘e düşmüştür. 

Erkek öğrencilerde de aynı şekilde eğitim öncesi ABAKL skorları ortalaması 9,80 iken 8,94’e 

gerilemiştir. Her iki cinsiyet için de bu düşüşler istatistiksel açıdan anlamlı çıkmıştır(p<0,05). ABOÖ 

ve ABAKL skorları cinsiyet farklılığına bakılarak incelendiğinde ise kız öğrencilerin değerleri erkek 

öğrencilere göre daha yüksek görülmüş, ancak sadece eğitim öncesi ABOÖ değerlerinin istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Çalışma sonunda, eğitimin skorlara katkı yapması beklentisinin aksine, bazı skorlarda ters yönde 

düşüşler görülmüş ve bu düşüşler istatistiksel olarak da anlamlı çıkmıştır. Yani, bu çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre, beslenme okuryazarlığı bilincinin gelişmesi için verilmiş olan eğitimin yeterli 

etkiyi gösteremediği sonucu çıkmaktadır. Bu düşüşler ve bu sonuç, mantıken beklenen bir sonuç 

değildir. Sonuçların bu şekilde çıkmasına, gençlerin soruları bilinçli bir şekilde cevap vermemiş veya 

sınav dönemlerine denk gelmesi yüzünden hızlı ve baştan savma cevaplamış ya da tepkisel olarak 

yanlış cevaplamış olmaları gibi bilmediğimiz başka faktörler sebebiyet vermiş olabilir. Bu yüzden, 

bundan sonraki çalışmalarda bu hususların göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu ve bu sonuca 

yol açan muhtemel sebeplerin derinlemesine araştırılıp okullarda daha kapsamlı ve daha uzun bir 

eğitimin verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada da görüldüğü üzere, adolesanların günlük harcadığı enerjiyi besinlerle karşılamaya 

çalıştıkları fakat yeterince sağlıklı ve dengeli beslenme yaşam tarzını uygulayamadıkları 

anlaşılmaktadır. Beslenme bozukluğunun olduğu adolesanlar belirlenip, multidisipliner bir ekiple 

(diyetisyen, hekim, psikolog vb) tüketilen yiyeceklerin çeşitliliği, içecek tüketimi ve öğün sıklığının 

da yer aldığı daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Düzenli takip, sağlıklı beslenme ve yaşam 

tarzı müdahaleleri önemli ve gereklidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Beslenme alışkanlıkları, Beslenme okuryazarlığı, Beslenme 

okuryazarlık ölçeği, Sağlıklı ve dengeli beslenme, Beslenme okuryazarlığı eğitimi 

 

ABSTRACT 

Childhood and adolescence are the periods in which growth and development are the fastest, eating 

habits change and negative eating behaviors may increase. It is especially important to change the 

negative dietary habits of the new generation, to increase the levels of ‘nutrition literacy’ and to give 

them more balanced or healthy eating behaviors and to transfer this culture to the next generations.  

Our study was conducted on 200 volunteer students at Fahrettin Kerim Gökay Anatolian High School 

in Istanbul for 8 months between September 2018 and April 2019. In this school, it was planned to 

implement the nutritional literacy education program for the 10th and 11th grade students and to 

investigate the effect of education on the nutritional habits and nutritional literacy level of the students. 
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The questionnaire conducted on the students comprised of three sections. The first section comprised 

of Adolescent Nutrition Literacy Scale (ANLS) consisting of 22 questions whose reliability and 

validity was done in Turkey was used. The second section comprised of a general questionnaire 

containing 18 questions covering the overall dietary habits of the students. Finally, the third section 

comprised of Adolescent Food Habits Checklist (AFHC) containing 19 questions whose validity and 

reliability was performed in Turkey. The questionnaires were administered twice before and after the 

education program, and the pre-test / post-test was used to determine the level of nutritional habits and 

nutritional literacy of the students.  

Interactive training on nutrition subjects was conducted for 2 days a week for 1 hour thus for 8 hours 

in total for a month. Five months after the education program, the students' nutritional habits and 

nutritional literacy levels were determined by “post-test/questionnaire” again to determine the level of 

awareness. 57% of the participants were female students and mean age of all participants was 15±0.66 

years.  In female students, nutritional literacy scale score decreased from 3.56 out of 5 to 3.44 at the 

end of the training program. However, this decrease was not statistically significant (P> 0,05). In males 

however, the mean nutrition literacy score remained unchanged at 3.31 out of 5, at the end of the 

training.  

Functional nutritional literacy score, one of the sub-groups of the nutritional literacy scale, increased 

after training in both males and females, although the increase was not statistically significant. The 

interactive nutritional literacy score decreased in female students after the training program (from 3.33 

to 3.18) and showed a slight increase in males (from 3.13 to 3.16). The decrease in female students was 

statistically significant (p<0.05) but the increase in male students following the training was not 

significant. Critical nutritional literacy scores decreased in both male and female students after the 

training; however, the decrease was significant in female students (p<0.05) but not in males. 

While a positive effect of training was expected on nutritional habits of the students, the mean pre-

training AFHC scores of female students decreased from 10.03 to 9.34 after training. Likewise, the 

mean pre-training AFHC scores of male students decreased from 9.80 to 8.94. The decrease in AFHC 

scores were statistically significant in case of either genders (p<0.05).  When the ANLS and AFHC 

scores were analyzed as per gender differences, the values of female students were found to be higher 

than male students, however only the scores prior to the training was found to be statistically significant 

(p<0.05).   

At the end of the study, contrary to the expectation that education would contribute to the scores, 

decreases in scores wereobserved in the opposite direction and these some of the decreases were 

statistically significant. In other words, according to the findings obtained from this study, it 

wasconcluded that the training provided for the development of nutrition literacy consciousness did 

not exhibit a sufficient effect. The contradictory results may have caused by factors such as incorrect 

and sloppy responses provided deliberately by the students due to exam stress, carelessness, negative 

reactive behavior or some other unknown issues. Therefore, it is important to consider these factors in 

the future studies and possible reasons leading to these results should be investigated in depth and a 

more comprehensive and longer education should be provided in schools. 
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As was observed in this study, although adolescents try to compensate for the daily energy 

requirements with certain food items, but they do not implement a healthy and balanced nutrition 

lifestyle. Adolescents with nutritional disorders should be identified, and a wide range of study must 

be conducted by means of a multidisciplinary team (dietitians, physicians, psychologists, etc.)  

including the variety of foods consumed, beverage consumption and meal frequency. Regular follow-

up, healthy eating and lifestyle interventions are important and necessary. 

 

Keywords: Adolescence, Dietary habits, Nutrition literacy, Nutrition literacy tool, Healthy and 

balanced nutrition, Nutrition literacy training 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VE AKADEMİSYENLERİN CİNSEL İSTİSMARA 

YÖNELİK ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fatma Tahta İÇÖZ  

Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü  

Özet 

Çoğu kişinin istismara uğramasına rağmen araştırma verileri incelendiğinde istismara, farklı yaş 

grubundaki ve farklı cinsiyetteki herhangi bir kişi maruz kalabilir. İstismar kişinin özgür alanına dahil 

olarak, haklarını görmezden gelme, mahremiyetine saygı duymama ve kişinin yaşamını her türlü 

anlamda zedeleyen davranışlarda bulunulmasıdır. Kişiler farklı şekillerde istismara uğrayabilir. Cinsel 

istismar ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, mağdurun ve ailesinin yaşadıkları duruma ilişkin 

nasıl bir süreç izleyeceklerini bilmemeleri göze çarpmaktadır. Bir olayın cinsel istismar olarak 

adlandırılabilmesinde faydalanılabilecek en güçlü kaynak çocuğun söylem ve davranışlarıdır. Eğer 

çocuk cinsel istismara maruz kaldığını ifade ediyorsa, bunu dikkate almak gerekir. Ancak çocuğun 

tutum ve davranışlarındaki gizli ipuçlarını olayın bilincinde olan, bu işaretleri tam ve net bir şekilde 

okuyabilen kişiler anlayabilmektedir.Bu çalışmada üniversite öğrencilerin cinsel istismar hakkındaki 

görüşlerinin değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: İstismar, Çocuk, Cinsel, Aile 

 

Abstract 

Although most people are abused, any person of different age groups and sexes may be exposed to the 

abuse when the research data is examined. Abuse is to engage in one's free space, to ignore his rights, 

to respect his privacy and to act in a manner that damages his life in every sense. People may be abused 

in different ways. When the studies on sexual abuse are examined, it is noteworthy that the victim and 

his / her family do not know how to proceed with the situation. The most powerful source for calling 

an event sexual abuse is the child's discourse and behavior. If the child states that he / she has been 

exposed to sexual abuse, this should be taken into consideration. However, the hidden clues of the 

child's attitudes and behaviors can be understood by the people who are aware of the event and who 

can read these signs completely and clearly. 

Keywords: Abuse, Child, Sexual, Family 
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İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe KILIÇARSLAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fazilet TURAN 

Yüksek lisan Öğrencisi, Medikal Park Hastanesi İKY Müdürü 

Özet 

İş tatminini ve örgütsel bağlılığı ayrı ayrı etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar birleştiğinde iki çeşit 

çalışan profili ortaya çıkar. Bunlardan biri çalıştığı yere bağlı, mutlu, motivasyonu yüksek bir çalışan 

profili, diğeri ise yeni iş arayışlarına yönelmiş, mutsuz, demotive olmuş bir çalışan profilidir. Bireyin 

bu iki profilden hangisine yakın olduğu çalıştığı yere karşı geliştirdiği tutuma bağlıdır. Bu tutumu ise 

çeşitli içsel ve dışsal faktörler etkiler. Özellikle son yıllarda artış gösteren rekabet şartlarında firmalar 

kendi bünyelerindeki deneyimli çalışanların sürekliliğini sağlayabilmek için büyük bir çaba içine 

girmişlerdir. Çünkü personel sirkülasyonunun (turn-over) yüksek olduğu sektörlerde bir verimlilik 

düşüşü yaşandığı görülmüştür.  

Bu çalışmanın amacı; iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında bulunan bağlantıyı ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Tatmin, Bağlılık 

 

Abstract 

There are many factors affecting both job satisfaction and organizational commitment separately. 

When these both profiles are combined, two types of employee profile comes out. One of them is a 

happy, highly motivated employee profile and the other is an unhappy, highly demotivated, new job-

seeking employee profile. Which one of these two profiles are close to the employee depends on the 

attitude that he develops against where he works for. This attitude affects by various internal and 

external factors. Especially in recent years, the companies have made a great effort in order to ensure 

the continuity of the experienced employees in their organizations. Because it is indicated that there is 

a decrease in productivity in the sectors where the personnel circulation (turn-over) is high. 

The aim of this study is to examine the relationship among job satisfaction and organizational 

commitment. 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Satisfaction, Commitment 
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APPLICABILITY OF THE NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM (USA) FOR 

MANAGEMENT OF FLOOD AREAS IN TURKEY 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 

Selcuk University 

Abstract  

Floods in the world are the most common disasters immediately after earthquakes. Floods are one of 

the natural disasters that cause serious loss of life and property in the world and in our country. 

Research has shown that in addition to the global impact of global climate change, human impacts and 

land use changes causes floods in the world. Although the causes are different, estimation  precisely 

time and magnitude of floods such as earthquakes  are difficult even impossible. The Struggle against 

floods is achieved through effective flood management. Consequently, preventive and remedial 

measures can be taken with the implementation of appropriate flood management. As a result of these, 

damages caused by floods can be minimized with measures, material and moral damages. Effective 

disaster studies were initiated after the establishment of AFAD (Disaster and Emergency Management 

Presidency), 2009 in Turkey. Flood management activities are planned by the General Directorate of 

Water Management. In this study, the information about the "National Insurance Program" yielding 

successful results in the USA  was given and its usability in our country was investigated. At the end 

of study,   conclusion recommendations were presented. 

 

Keywords: Flood, Flood Are, Flood Managements, USA National Flood Insurance Program 
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TREND ANALYSIS OF MINIMUM FLOW DATA IN KONYA BASIN 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 

Selcuk University 

Abstract 

The effects of changing climatic conditions on existing resources should be well analyzed in terms of 

design, construction and management of water structures. These analyzes are important not only for 

planning water structures, but also for effective basin management and, if applicable, disaster 

management. For this purpose, many researchers investigated the effects of climate change by using 

various data and methods.  

Trend analysis is carried out to identify changes and variability and to understand future potential 

changes resulting from human activities. In addition, evaluating trends in river flows has a great 

importance in predicting the future of water resources. The analysis of the minimum flows of rivers is 

important for the changes in river water quality and basin drought analyzes.  

In this study, time series of 25 years minimum flow values of 3 river observation stations in Konya 

Basin were studied for trend analysis. Sen's T, Spearman's Rho, Mann-Kendall Least Squares and 

innovative Sen trend tests were applied to the flow series. The homogeneity of trends in the flows was 

also determined by Van Belle and Hughes test. 

As a result, the declining trend was found in only 1 station, while the global trend was not seen in any 

of the basins. 

 

Keywords: Flows, Mimimum Flows, Konya Basin, Trend Analysis 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 96 

EVAULATION  OF TURKISH FLOOD REGULATIONS WITH  EU FLOOD DIRECTIVE 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 

Selcuk University 

Abstract  

Flood is a natural event that develops depending on the climatic conditions, geotechnical and 

topographic characteristics of the region. However, flood damages occur entirely as a result of human 

activities. All over the world, the most important cause of flood disaster is uncontrolled urbanization 

activities in areas at risk without prior measures. Floods are not events that can be precisely determined 

in time and magnitude. Therefore, combating floods is possible through effective flood management 

and technical activities. Legal legislation is very important for the success of flood management. 

Legislation should include regulations that define various tasks and responsibilities, that strongly 

supports these steps.  There are nearly 40 laws and regulations in our country on the struggle against 

floods.  

In addition, The Flood Directive, the full name of which is “ Assessment and Management of Flood 

Risks”, entered into force on 26 November 2007 by a decision of the European Parliament and the 

Council of Ministers. In this study, first of all, the legal legislation on which the flood management 

system of our country is based is examined. 

Afterwards, information  about the European Flood Directive was given and its relation with the 

Turkish legislation was evaluated. The harmonization of the legal legislation of our country which is a 

member of the European Union with the EU was investigated and suggestions was made. 

 

Keywords: Eu Flood Directıve, Flood, Flood Managements, Turkish Flood Regulation. 
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EVALUATION OF FLOOD MANAGEMENT SYSTEM IN TURKEY 

Dr. Naci  BÜYÜKKARACIĞAN 

Selcuk University 

Abstract  

In parallel with global warming, a significant increase in flood events is observed in our country and 

all over the world.  Flood is one of the most important disasters in the world and is the second among 

all disasters in terms of loss of life and property and the first among meteorological disasters in our 

country. In addition, economic development activities that continue intensively in countries such as 

Turkey, industrialization and sector diversity of the brought urbanization together, increase the 

diversity of the human activities in various parts of the river basin great extent flood risk. It is known 

that damage caused by floods cannot be prevented by simply controlling the flood. It is expected that 

there will be an increase both in the number of floods and the damages it may cause in the future. 

Therefore, the importance of flood management is increasing day by day. It is aimed to minimize the 

possible loss of life and property by implementing the complementary measures with Flood 

Management within the framework of a coordinated program by all relevant institutions and 

organizations within a plan. n effective Flood Management Strategy aims to minimize the loss of life 

and property resulting from floods. In this study, the flood management system applied in our country 

was examined and information was given about the applications. As a result of the evaluations, various 

suggestions were presented. 

Keywords: Flood, Flood Managements, Turkish Flood Regulation. 
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SODYUM BOR HİDRÜRDEN METANOLİZLE HİDROJEN ÜRETİMİNE Co-Mn-Mo-B 

KATALİZÖRÜNÜN KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF CATALYTIC EFFECT OF Co-Mn-Mo-B CATALYST FROM SODIUM 

BORON HYDRIDE TO HYDROGEN PRODUCTION BY METHANOLYSIS 

Erhan ONAT1,  Mehmet Sait İZGİ2, Mehmet ASLAN3  

1Batman Bilim ve Sanat Merkezi, Batman, Türkiye 

2Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. Kimya Mühendisliği Bölümü, Siirt, Türkiye 

3Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Diyarbakır, Türkiye 

Özet  

Dünya nüfusunun aratışına paralel teknolojinin gelişimi enerji kaynağına olan taleplerin artmasını 

beraberinde getirmektedir. Fosil kaynaklı yakıtların sınırlılığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 

hidrojenin enerji kaynağı olarak kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Hidrojenin enerji kaynağı olarak 

kullanılmasının önündeki en önemli engellerin başında taşınma ve depolanma sorunu gelmektedir. Bu 

sorun hidrojenin sodyum bor hidrür olarak depolanmasıyla büyük oranda giderilebilir.  

Sodyum bor hidrürlü hidrojen depolamada tepkime ürünü olan sodyum meta boratın sodyum bor hidrür 

olarak geri kazanımı yüksek maliyetli prosesler gerektirmektedir. Bu sıkıntı hidroliz yerine metanolizle 

büyük oranda giderilebilir. Çünkü sodyum bor hidrürün metanoliz ürünü sodyum metil borattır. 

Sodyum metil boratın sodyum bor hidrür olarak geri kazanımı sodyum meta borata göre oldukça 

kolaydır. 

Bu çalışmada sodyum bor hidrürün metanoliz tepkimesine Co-Mn-Mo-B katalizörünün katalitik etkisi 

ölçülmüştür. Sentezlenen Co-Mn-Mo-B katalizörü ile sodyum bor hidrür metanolizi için; metal oranı, 

konsantrasyon ve ortam sıcaklığı değerleri değiştirilerek en iyi şartlar belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sodyum Bor Hidrür, Metanoliz, Co-Mn-Mo-B Katalizörü 

 

Abstract 

The development of technology in parallel with the increase of the world population brings with it the 

increasing demand for energy resources. The limitation of fossil fuels and their negative effects on the 

environment necessitates the use of hydrogen as an energy source. One of the most important obstacles 

to the use of hydrogen as an energy source is the problem of transportation and storage. This problem 

can be largely eliminated by storing hydrogen as sodium boron hydride. 

The recovery of sodium meta borate as sodium boron hydride, the reaction product of sodium boron 

hydride hydrogen storage, requires high cost processes. This problem can be largely eliminated by 

methanolysis instead of hydrolysis. Because the methanolysis product of sodium boron hydride is 

sodium methyl borate. The recovery of sodium methyl borate as sodium boron hydride is relatively 

easy compared to sodium meta borate. 
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In this study, the catalytic effect of Co-Mn-Mo-B catalyst on the methanolysis reaction of sodium 

boron hydride was measured. Synthesized Co-Mn-Mo-B catalyst for sodium boron hydride 

methanolysis; The best conditions were determined by changing the metal content, concentration and 

ambient temperature values. 

Keywords: Sodium Boron Hydride, Methanolysis, Hydrogen, Co-Mn-Mo-B Catalyst 
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Ni-Ag-B ALAŞIMLI KATALİZÖRÜN SODYUM BOR HİDRÜR METANOLİZİNE 

KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF CATALYTIC EFFECT OF Ni-Ag-B ALLOY CATALYST ON SODIUM 

BORON HYDRIDE METHANOLYSIS 

Mehmet Sait İZGİ1, Mehmet ASLAN2, Erhan ONAT3 
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3Batman Bilim ve Sanat Merkezi, Batman, Türkiye 

Özet 

Hidrojen depolamada görev alan bor bileşiklerinden en önemlileri metal hidrür bileşikleridir. Bu 

bileşiklerden sodyum bor hidrür; hidrojen depolama kapasitesi, zehirli olmaması, yüksek sıcaklıklarda 

kararlı olması özelliklerinden dolayı en önemli hidrojen depolama bileşiği olma özelliğindedir.  

Sodyum bor hidrürün hidroliz ürünü, sodyum meta borattır. Sodyum meta boratın tekrar sodyum bor 

hidrür olarak geri kazanımı oldukça maliyetlidir. Bu sıkıntı hidroliz yerine metanoliz uygulanmasıyla 

giderilebilir. Çünkü metanolizin ürünü olan sodyum metil boratın sodyum bor hidrür olarak geri 

kazanımı sodyum meta borata göre daha kolaydır. 

Bu çalışmada, sodyum bor hidrür metanoliz tepkimesine; Ni-Ag alaşımlı katalizörün katalitik etkisi 

incelenmiştir. Katalizör sentezi için  %75 oranında Ni metali ile %25 oranında Ag metali kullanılarak 

uygun indirgenme yönteminden sonra katalizör sentezi yapılmıştır. Ardından sodyum bor hidrür 

metanolizine katalizör etkisini ölçmek için sırasıyla katalizör metal oranı, sodyum bor hidrür 

konsantrasyonu ve metanoliz için ortam sıcaklığı değerleri ayrı ayrı incelenerek, metanoliz tepkimesi 

için optimum şartlar belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sodyum Bor Hidrür, Metanoliz, Ni-Ag-B Katalizörü 

 

Abstract 

The most important boron compounds involved in hydrogen storage are metal hydride compounds. Of 

these compounds, sodium boron hydride; It is the most important hydrogen storage compound because 

of its hydrogen storage capacity, non-toxic and stable at high temperatures. The hydrolysis product of 

sodium boron hydride is sodium meta borate. Recovery of sodium meta borate again as sodium boron 

hydride is quite costly. This problem can be solved by applying methanolysis instead of hydrolysis. 

Because sodium methyl borate, the product of methanolysis, is easier to recover as sodium boron 

hydride than sodium meta borate. 

In this study, sodium boron hydride was subjected to methanolysis reaction; The catalytic effect of Ni-

Ag alloy catalyst was investigated. For the synthesis of catalyst, catalyst was synthesized after suitable 

reduction method using 75% Ni metal and 25% Ag metal. Subsequently, in order to measure the 
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catalyst effect on sodium boron hydride methanolysis, the catalyst metal content, sodium boron hydride 

concentration and ambient temperature values for methanolysis were investigated separately and 

optimum conditions were determined for the methanolysis reaction. 

 

Key words: Sodium Boron Hydride, Methanolysis, Ni-Ag-B Catalyst 
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BENZENIN MANYETIK Fe3O4/AC@SiO2 NANO-ADSORBENTI ÜZERINE 

ADSORPSIYONUNDA MERKEZI KOMPOZIT TASARIM TEMELLI YANIT YÜZEY 

METODUNUN KULLANILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 

Siirt Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmada, benzenin manyetik Fe3O4/AC@SiO2 nano-adsorbenti üzerine adsorpsiyonunda önemli 

rol oynayan adsorpsiyon süresi, başlangıç konsantrasyonu ve adsorpsiyon sıcaklığı gibi koşulların 

etkileri yanıt yüzey metodu (YYM) kullanılarak incelendi. Deneysel tasarım için merkezi kompozit 

tasarım (MKT) yaklaşımı kullanıldı. Tasarım koşullarında gerçekleştirilen deneylerden, benzen 

adsorpsiyon kapasitesi yanıt değişkeninin en yüksek olduğu değer belirlendi. Elde edilen quadratik 

polinom denkleminin yanıt değişkenini temsil etmede başarılı olduğu görüldü. Varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları ve yanıt yüzey eğrilerinden, yanıt değişkeni üzerinde adsorpsiyon süresi, 

başlangıç konsantrasyonu ve adsorpsiyon sıcaklığının önemli düzeyde etkili oldukları tespit edildi. 

Bağımsız değişkenlerin yanıt üzerindeki etkileri ve anlamlılık düzeyleri istatistiki olarak 

değerlendirildi ve en kısa adsorpsiyon süresi, en düşük başlangıç konsantrasyonu ve en yüksek 

adsospsiyon kapasitesi için optimum çalışma şartları belirlendi. Optimum deney koşullarında en fazla 

%4 hata ile doğrulama deneyleri gerçekleştirildi. Benzenin gaz adsorpsiyonunda, yanıt yüzey 

metodunun başarılı bir şekilde uygulanabildiği ve manyetik Fe3O4/AC@SiO2 nanopartiküllerin düşük 

maliyetli bir adsorbent olarak kullanılabileceği görüldü. 

 

Anahtar Kelimeler: Merkezi kompozit tasarım; Yanıt yüzey metodu; Gaz adsopsiyonu; Manyetik 

Fe3O4/AC@SiO2 nano-adsorbenti. 
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YENİ BİR ADSORBENT OLARAK PERLİT DESTEKLİ MANYETİK Fe3O4 

NANOPARTİKLERİNİN SENTEZLENMESİ VE TOLUENİN GAZ ADSORPSİYON 

PROSESİNİN OPTİMİZASYONUNDA KULLANILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 

Siirt Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmada, Box-Behnken deneysel tasarımı ve yanıt yüzey metodu (YYM), operasyonel 

parametrelerin, doğal ve düşük maliyetli bir adsorbent olarak manyetik Fe3O4/Perlit nanopartiküller 

tarafından toluenin gaz adsorpsiyonu üzerine etkisini incelemek için kullanıldı. Çalışmadaki amaç, 

prosesi en yüksek verimlilikle en düşük maliyette optimize etmek için, gaz adsorpsiyon prosesine etki 

eden faktörlerin belirlenmesi, bu faktörler arasındaki etkileşimlerin değerlendirilmesi ve matematiksel 

sonucun modellenmesidir. Deneysel tasarımda, adsorpsiyon süresi, başlangıç konsantrasyonu ve 

sıcaklığa bağlı olarak nano-adsorbent tarafından adsorbe edilen gaz fazındaki toluen miktarı araştırıldı. 

Bu nedenle, elde edilen sonuçlardan büyük değişkenlik, bir faktörün en azından adsorpsiyon kapasitesi 

üzerinde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Deneysel tasarımda, Box-Behnken deneysel 

tasarımı ve YYM, adsorpsiyon koşulları ile adsorpsiyon kapasitesi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak 

için bir yaklaşım geliştirmek amacıyla başarıyla uygulandı. Çıkış yanıtını tahmin etmek için YYM 

tarafından ampirik bir model geliştirildi. Elde edilen kuadratik modelin cevap değişkenini başarıyla 

temsil ettiği görüldü. Varyans analizi (ANOVA) ve tepki yüzeyi eğrilerinin sonuçları adsorpsiyon 

parametrelerinin tepki değişkenleri üzerinde anlamlı derecede etkili olduğunu ortaya koydu. Sonuçlar, 

Box-Behnken deneysel tasarımı ve YYM’nin, toluenin gaz adsorpsiyonunda başarıyla 

uygulanabileceği gösterdi. Ayrıca, sonuçlar kullanılan manyetik Fe3O4/Perlit nano-adsorbentin gaz 

fazındaki toluenin giderilmesinde çok etkili olduğunu gösterdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Box-Behnken deneysel tasarım; Fe3O4/Perlit nano-adsorbent; Yanıt yüzey 

metodu; Gaz adsopsiyonu. 
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A CASE REPORT OF RALSTONIA PICKETTII IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE 

PATIENT WITH MECHANICAL VENTILATION 

Mehmet BAYRAKTAR1, Hüseyin GÜMÜŞ2, Abdullah SOLMAZ2

1Harran University, Faculty of  Medicine, Üniversitesi, Dept. of  Medical Microbiology, Şanlıurfa 

2Harran University, Faculty of  Medicine, Üniversitesi, Dept. of  Prdiatrics, Şanlıurfa 

Abstract 

We report a case Ralstonia pickettii isolated from bronchoalveolar lavage from a 15 years old girl 

suffering from pneumonia and respiratory failure. This non fermenter Gram negative bacterium was 

susceptible to gentamicin,  amikacin, imipenen, cefepim, tigecycline and colistin but resistant to 

tobramicin and azotrenem. Although she was treared with tigecycline and colistin for fifteen days, the 

patient died of cardiac arrest. Our result suggest that the patient who was on mechanical ventilation 

had an increased risk and propensity for infection with Ralstonia pickettii. 

Keywords: Mechanical ventilation, Pneumoniae, Ralstonia pickettii 
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HASTANEMİZE BAŞVURAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTALARDA 

CRYPTOSPORİDİUM SPP VE GİARDİA İNTESTİNALİS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE FREQUENCY OF CRYPTOSPORIDIUM SPP AND 

GIARDIAINTESTINALIS İN PATIENTS ADMITTED TO OUR HOSPITAL WITH SUPPRESSED 

İMMUNE SYSTEM 

Mehmet BAYRAKTAR,1 Medine CÖMERT2 

1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Şanlıurfa 

2Harran Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa 

Özet  

Giardia intestinalis ve Cryptosporidium spp, türleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve ishale 

neden olan bağırsak parazitleridir. Özelikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ve çocuklarda 

tedavi edilemediğinde ölümcül olabilmektedir. Fekal-oral yol ile bulaşa sebep olan bu parazitler 

özelikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişileri tehdit etmektedirler. Bu çalışmamızdahastanemize 

başvuran bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Cryptosporidium spp ve Giardia intestinalis 

görülme sıklığı amaçlandı. Parazit antijenlerinin saptanmasında immunkromatografik metot ve 

kinyoun asit fast boyama kullanıldı. Bu çalışma Ocak 2017 ve Ocak 2019 yılları arasında Harran 

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran yaşları 1-89 arasında değişen bağışıklık 

sistemi baskılanmış ve ishalli toplam 100 hastanın dışkı örnekleri hastanemiz Klinik Mikrobiyoloji 

Laboratuvarında; immunkromatografik metot ile Cryptosporidium spp ve Giardia intestinalis 

antijenleri arandı venativ-lugol ve kinyoun asit fast boyama ile ookist, kist-trofozoit incelendi. Toplam 

8 hastada Giardia intestinalis pozitif görüldü bunların 7’si çocuk hasta iken 1’i yetişkin kadın hasta 

olduğu tespit edildi. Hastaların 3’ünde ise Cryptosporidium spp pozitif görüldü 2 hasta çocuk hasta 

iken, 1’i yetişkin kadın hasta olduğu görüldü. Sonuç olarak, dışkıda antijen arayan 

immunkromatografik metodun maliyeti yüksek olmasına rağmen çalışması kolay, erken sonuç vermesi 

ve etkensel tanı yöntemlerindeki zorluklara yardımcı olduğu görülmektedir. Sonuçlarımız ayrıca hem 

Cryptosporidium hem de Giardiaintestinalis’in bağışıklık sistemi baskılanmş çocuk hastalarda daha 

fazla saptandığını göstermiştir. Sınırlı sayıda araştırılmış örnek bulunmasına rağmen, bulgularımız bu 

iki parazitten kaynaklı enfeksiyonların Türkiye'de veya Avrupa ülkelerinde yapılan diğer 

çalışmalardaki görülme sıklığından daha yüksek olduğunu gösterdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp, Kromatografik Metot, Kinyoun Asit-

Fast, Bağışıklık Sistemi Baskılanmış, İshal 

 

Abstract  

Giardia intestinalis and Cryptosporidium spp are important agents causing diarrhea in developing and 

developed countries. These agents cause severe life-threatening diarrhea especially in 

immunocompromised people and chidren. Transmission of both of parasites is by of ingestion of 
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contaminated water and food (fecal-oral route).  They threat public health especially 

immunocompromised individuals. In this study, we aimed to investigate the incidence of 

Cryptosporidium spp and Giardia intestinalis antigens in the feces of immunocompromised patients 

by using chromatograph and kinyon acid-fast methods. In this study, 100 stool specimens taken from 

patients, between 1 to 89 years ages, were investigated at Harran University Research and Education 

Hospital, Medical Microbiology Laboratory, between January 2017 and January 2019. The results 

showed that 8 patients infected with Giardia, of these 7 were pediatric patients and one was adult 

female. While Cryptosporidium was detected in 3 patients one was adult female, two of them were 

pediatric patients. In conclusion, although the cost of antigen-seeking immunochromatographic method 

in stool is high, it is easy to work, it gives early results and helps to solve difficulties in the diagnostic 

methods. Our results also demonstrated that both Cryptosporidium and Giardia were more found in 

immunocompromised patients especially in pediatric ones. Although limited numbers of investigated 

samples, our findings revealed that infection rates with these two parasites were higher than those 

reported in other studies performed in Turkey or European countries. 

 

Keywords: Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp, Choromatographic Method, Kinyoun Aid-Fast, 

İmmunocompromised, Diarrhea 
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GESTASYONEL DİABETLİ HASTALARDA SERUM ÜRİK ASİT 

VE KREATİNİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

SERUM URIC ACID AND CREATININE LEVELS IN PATIENTS WITH GESTATIONAL 

DIABETES 

Doç. Dr. Nihayet Bayraktar1, Doç. Dr. Hacer Uyanıkoğlu2, Yüksek Lisans Öğrencisi Hasip Taş1 

Prof. Dr. Mehmet Bayraktar3 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya ABD, Şanlıurfa 

2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Şanlıurfa 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Şanlıurfa 

Özet  

Ürik asit pürinlerin yıkımı ile oluşur. Ürik asit seviyeleri, yaşam tarzıyla ilgili olanlar da dahil olmak 

üzere birçok hastalıkla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, fizyolojik gebelik ve gestasyonel diyabetes 

mellitus (GDM) olan gebelerde UA ve kreatinin düzeyleri üzerine klinik etkisini değerlendirmek.  

Bu çalışma Harran üniversitesi eğitim araştırma hastanesi, kadın hastalıkları ve jinekoloji bölümüne 

gelen Hamile kadınlarda 32 GDM’lü hasta ve 32 sağlıklı gebe grubu seçildi. Gebe kadınlarda ve 

sağlıklı gebelere Oral glukoz tolarase testi ve ayrıca spot idrar testi yapıldı. GDM’lü gebelerin  kan 

glukoz değerleri 150 mg/dl ve üzeri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. GDM’lu hastaların yaş 

ortalaması (27.73±5.14) ve kontrol gruplarının (27.37 ± 4.14) yıl idi. Bu çalışmada GDM'li olgularda 

serum ürik asit ve kreatinin düzeyleri Archem diagnostik  abbott architect biyokimya otoanalizöründe 

çalışıldı. 

Bu çalışmada GDM'li hastalarda serum ürik asit ve kreatinin düzeyleri sağlıklı gebeler ile  

karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0.05).  

GDM’li hastalarda hiperüriseminin, insülin direncini yansıtan metabolik sendromun bir bileşeni 

olduğu ve kreatinin seviyeleri ile pozitif korelasyon gösterilmiştir. Gebelik hiperürisemi, proteinüri ve 

hipertansiyon ile birlikte yüksek oranda maternal ve fetal komplikasyonlara neden olmaktadır. Sonuç  

olarak; GDM'de normal gebelere göre serum kreatinin ve ürik asit düzeylerinde belirgin bir değişiklik 

saptandı. 

Anahtar Kelimeler: GDM, ürik asit,  kreatinin 

 

Abstract  

Uric acid is formed by the destruction of purines. Uric acid (UA) levels are associated with many 

diseases, including those related to lifestyle. The aim of this study was to evaluate the clinical effect of 

UA and creatinine levels in pregnant women with physiological pregnancy and gestational diabetes 

mellitus (GDM). 
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This study included 32 patients with GDM and 32 healthy pregnant women who attended to 

Department of Gynecology and Gynecology, Education and Research Hospital, Harran University. 

Oral glucose tolarence test and spot urine test were performed in GDM pregnant women and healthy 

pregnant women. Patients with GDM who had blood glucose levels of 150 mg / dl or more were 

included in the study. The mean age of the patients with GDM (27.73 ± 5.14 years) and the control 

group (27.37 ± 4.14 years). In this study, serum uric acid and creatinine levels in GDM patients were 

studied in Archem Diagnostic Abbott Architect Biochemistry Autoanalyser. 

In this study, serum uric acid and creatinine levels were significantly higher in patients with GDM 

compared to healthy pregnant women (p <0.05). 

Hyperuricemia has been shown to be a component of metabolic syndrome reflecting insulin resistance 

and positively correlated with creatinine levels in patients with GDM. Pregnancy causes 

hyperuricemia, proteinuria and hypertension together with a high rate of maternal and fetal 

complications. As a result; There was a significant change in serum creatinine and uric acid levels in 

GDM compared to normal pregnant women. 

Keywords: GDM, Uric acid, Creatinine 
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LACTOBACİLLUS ACİDOPHİLUS VE LACTOBACİLLUS CASEİ İÇİN POTANSİYEL 

PREBİYOTİK OLARAK BÖRÜLCE UNU 

COWPEA FLOUR AS POTENTIAL PREBIOTIC FOR LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (LA5) 

AND LACTOBACILLUS CASEI  

Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa 

Prof. Dr. M. Serdar AKIN 

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa  

Feride DAŞNİK-ŞEKER 

Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 

Şanlıurfa  

Çiğdem FEDAİ 

Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 

Şanlıurfa  

Özet 

Probiyotik gıdalar sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı son yıllarda popüler hale gelmiştir ve 

probiyotik gıdalardaki canlı bakteri sayısını artırmak için çeşitli yöntemler araştırılmaktadır. Bunlardan 

birisi de gıdaya prebiyotik bileşenlerin ilave edilmesidir. Bu nedenle yapılan çalışmalarda birçok 

bileşiğin prebiyotik özelliği araştırılmaktadır.  

Prebiyotikler, kolondaki bir veya daha fazla arzu edilen bakteri türünün büyümesini ve/veya 

aktivitesini seçici olarak uyararak konakçının sağlığını etkileyen, sindirilemeyen gıda bileşenleri olarak 

tanımlanır ve böylece konakçı sağlığını iyileştirir.  

Vigna unguiculata (L.) Walpers, Leguminosae familyasına ait olan börülce baklagiller familyasına ait 

bir bitkidir. Kökeni Afrika Sahra çölünün güney bölgesine aittir. Börülce yüksek oranda protein 

içermesi nedeniyle, bitkisel gıda ürünleri arasında ayrı bir öneme sahiptir. Börülce tanelerindeki 

protein, hayvansal proteinlere göre methionin ve sistein yönünden yetersiz olmasına rağmen, tahıl 

tohumlarına göre, aminoasit, lisin, triptofan yönünden oldukça zengindir. Börülce tanelerinin, aynı 

zamanda mineral (demir, çinko, manganez), vitamin (A, B, C, folik asit), keratin, fenolik bileşikler ve 

çözünebilir lifler bakımından da zengin olduğu bildirilmektedir. Yapısındaki fonksiyonel bileşikler 

nedeniyle börülce ununun potansiyel prebiyotik olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada börülce 

ununun probiyotik bakterilerden L. acidophilus (LA5) ve L. casei üzerinde prebiyotik etkisi olup 

olmadığı araştırılmıştır. 

Bu amaçla, %12 kurumaddeli rekonstitüe yağsız süte %0.05 (w/w) oranında inoküle edilen kültürler, 

37°C'de 18 saat inkübe edilmiştir. Probiyotik bakterilerin çoğaltılması için rekonstitüe yağsız süt, %0 

(kontrol), % 0.50, % 0.75 ve % 1 oranlarında börülce unu ile desteklenmiştir. Bakteri sayımı yapılana 

kadar örnekler 4°C'de tutulmuştur. Bakteri sayımları fermantasyondan 8 saat sonra yapılmıştır. 
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Fermente edilmiş sütler, 100 mL steril peptonlu suda (%0.1) seyreltilmiş ve 1 mL'lik örnek seçici ve 

ayırıcı besiyeri içeren steril petrilere üç paralelli olarak ekilmiştir. Besiyeri olarak L. acidophilus ve L. 

casei için sırasıyla, MRS-Sorbitol ve MRS-broth agar kullanılmış ve petriler anaerobik olarak inkübe 

edilmiştir. Tüm petriler 37°C'de 72 saat inkübe edilmiştir. Anaerobik koşullar Anaerocult A sochets 

(Merck) kullanılarak oluşturulmuş, sonuçlar, gram başına koloni oluşturan birim (kob g-1) olarak ifade 

edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, börülce unu L. acidophilus’un gelişimini teşvik ederken, L. casei'nin 

gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. En yüksek L. acidophilus sayısı %0.5 börülce unu ile takviye 

edilen örneklerde, en düşük L. acidophilus sayısı da %2 börülce unu ile takviye edilen örneklerde 

belirlenmiştir. Börülce unu oranı arttıkça L. casei sayısı azalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Börülce unu, prebiotic, L. acidophilus, L. Casei 

 

Abstract 

Probiotic foods have become popular in recent years because of their positive effects on health, and 

various methods to increase the number of viable bacteria in probiotic foods have been investigated. 

One of these is the addition of prebiotic components to the food. For this reason, prebiotic properties 

of many compounds are investigated. 

Prebiotics are defined as indigestible food components that affect the health of the host by selectively 

stimulating the growth and / or activity of one or more desired bacterial species in the column, thereby 

improving host health. 

Vigna unguiculata (L.) Walpers is a plant of the cowpea legume family that belongs to the Leguminosae 

family. Its origin belongs to the southern part of the Sahara desert in Africa. Cowpea has a special 

importance among vegetable food products because of its high protein content. Although the protein 

in cowpea grains is insufficient in terms of methionine and cysteine compared to animal proteins, it is 

rich in amino acid, lysine and tryptophan than grain seeds. Cowpea grains are also reported to be rich 

in minerals (iron, zinc, manganese), vitamins (A, B, C, folic acid), keratin, phenolic compounds and 

soluble fibers. Cowpea flour is thought to be potentially prebiotic due to its functional compounds. In 

this study, it was investigated whether cowpea flour had a prebiotic effect on Lactobacillus acidophilus 

(LA5) and Lactobacillus casei which are probiotic bacteria. 

For this purpose, inoculated cultures of 0.05% (w / w) into reconstituted skimmed milk with 12% dry 

matter were incubated for 18 hours at 37°C until pH reached 4.7. Reconstituted skimmed milk was 

supplemented with 0% (control), 0.50%, 0.75% and 1% quinoa flour for the growth of probiotic 

bacteria. The samples were kept cooled at 4°C until for enumeration. Bacterial counts were determined 

after 8 h fermentation. Fermented milks were decimally diluted in 100 mL sterile peptone water (0.1%) 

and 1 mL aliquot dilutions were poured onto plates of the various selective and differential agars in 

triplicate. L. acidophilus and L. casei were incubated by using MRS with sorbitol and MRS-broth agar, 

respectively. All plates were incubated at 37°C for 72 h. All media plates were incubated anaerobically. 
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Anaerobic conditions were created using Anaerocult A sochets (Merck). The results were expressed as 

colony-forming units per gram (cfu g-1) of sample. 

According to the result, cowpea flour stimulated the growth of L. acidophilus and negatively affected 

the growth of L. casei. While the highest number of L. acidophilus was determined in samples 

supplemented with 0.5% cowpea flour, the lowest number of L. acidophilus was found in samples 

supplemented with 2% cowpea flour. Viable L. casei number decreased as the ratio of cowpea flour 

increased. 

Keywords: Cowpea flour, prebiotic, L. acidophilus, L. casei 
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FARKLI ORANLARDA İSOT İLAVESİNİN DONDURMALARIN RENK VE DUYUSAL 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

EFFECT OF ISOT ADDITION IN DIFFERENT RATES ON COLOUR AND SENSORY 

PROPERTIES OF ICE CREAM 
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Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim 

Dalı, Şanlıurfa 

Kübra NURDAĞ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim 

Dalı, Şanlıurfa 

Özet 

Dondurma; sevilen tat ve aroması, ferahlatıcı özelliği, besin değerinin üstünlüğü nedeniyle, tüm 

ülkelerde her yaştaki kişiler özellikle çocuklar ve gençler tarafından çok tüketilen bir gıdadır. Meyve 

ve meyve sosları kullanılarak üretilen meyveli dondurmalar tüketicinin ilgi ve beğenisini daha çok 

çekmektedir. Bundan dolayı, raflarda çok farklı çeşitte dondurmalar görülmekte ve bu bağlamda 

meyveli dondurmalar öne çıkan gruplardan bir tanesini oluşturmaktadır. Günümüzde meyveli 

dondurma üretiminde farklı meyveler kullanılmaktadır. Besinsel içeriği yüksek olmasına rağmen, 

dondurma C vitamini, doğal antioksidanlar, polifenoller ve renk maddeleri yönünden zengin bir besin 

maddesi değildir. Bu durum, dondurmanın bu maddelere sahip ve son derece sağlığa faydalı doğal 

bileşenler eklenerek zenginleştirilebileceğini düşündürmektedir. 

Anayurdu Orta ve Güney Amerika olan kırmızıbiber, botanikte patlıcangiller familyasında 

(Soloanaceae) yer almakta ve Latince’de “Capsicum” adıyla bilinmektedir. Kırmızıbiberin yapısında 

askorbik asit, karotenoidler, yağ, mineraller ve aromatik bileşikler bulunmaktadır. Kırmızıbiber taze 

ve baharat olarak kullanılmakla birlikte günümüzde daha çok baharat olarak tercih edilmektedir.  

Türkiye’de kırmızıbiberden pul biber ve isot baharatı üretilmektedir. Türk Gıda Kodeksine göre, 

kırmızı pul biber; Capsicum cinsine giren bitkilerin tam olgunlaşmış meyvelerinin tekniğine uygun 

olarak kurutulup, sapları alındıktan sonra yarı öğütülerek pul haline getirilmiş, belirli oranlarda 

yemeklik bitkisel sıvı yağ ve yemeklik tuz karıştırılarak su ile tavlanmış haline denir. 

Kırmızı pul biber Türkiye’nin birçok yerinde üretilmesine karşın, isot daha çok Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde özellikle Şanlıurfa’da üretilmektedir. Türkiye’deki kırmızı pul biberin yaklaşık yarısı 

Şanlıurfa’da üretilmektedir. İsot, birçok yemeğe lezzet vermek amacıyla ilave edilmekte, salataların, 

salça ve sosların yapımında kullanılmakta ve Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez bir maddesi olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. İsotun, tüm dünyada ve ülkemizde sevilerek tüketilen dondurmanın besinsel 

açıdan zenginleştirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Böylece isotun değerlendirilmesinde 

de Şanlıurfa yöresine özgü alternatif bir ürün ortaya çıkartılabilir. 

Bu çalışmanın amacı, isotun değerlendirilmesinde alternatif bir ürün olarak yararlanılacak olan 

dondurmanın duyusal olarak kabul edilip edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu amaçla, dondurmaya 

%0 (kontrol), %0.5, %1, %2 ve %4 oranlarında isot ilave edilerek 5 farklı dondurma üretilmiştir. 

Dondurmalarda renk değerleri (Hunter-Lab) ve duyusal özellikler belirlenmiştir.  

Elde edilen veriler isot ilavesi ile üretilen dondurmaların duyusal açıdan kabul edilebilir olduğunu, 

fakat isot oranının %4’ün altında olması gerektiğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dondurma, isot, duyusal özelikler, renk değerleri 

 

Abstract 

Ice cream, which has got with beloved taste and aroma, refreshing properties and because of the 

superiority of nutritional value, is consumed very much all countries in all ages, especially by children 

and young people. Fruit ice creams produced by using fruit and fruit sauces attract the consumer's 

interest and appreciation more than plain ice cream. Therefore, there are many different kinds of ice 

cream on the shelves, and in this context, fruit ice cream is one of the prominent groups. Nowadays, 

different fruits are used in fruit ice cream production. Despite its high nutritional value, ice cream is 

not rich in vitamin C, natural antioxidants, polyphenols and colorants. This suggests that ice cream can 

be enriched by adding natural ingredients that are highly beneficial to health. 

Red pepper, the homeland of Central and South America, is located in the botanic family (Soloanaceae) 

in botany and is known as “Capsicum” in Latin. The composition of red pepper contains ascorbic acid, 

carotenoids, oil, minerals and aromatic compounds. Although red pepper is used as fresh and spice, it 

is generally preferred as a spice today. 

Red paprika and isot spices from red pepper are produced in Turkey. According to Turkish Food 

Codex, red paprika is defined as a product, produced in accordance with the technique, after being 

taken from stems of Capsicum type of plants of fully ripened fruits, dried after milled and mixed of 

edible vegetable oil, salt mixed and water. 

Although the red paprika produced in many regions of Turkey, especially, İsot is produced in Sanliurfa 

located in the Southeastern Anatolia Region of Turkey. Nearly half of the red paprika of Turkey is 

produced in Sanliurfa. Isot is added to give flavor to many dishes, it is used in making salads, tomato 

paste and sauces and it is an indispensable ingredient of Sanliurfa cuisine. It is thought that it can be 

used in nutritional enrichment of the ice cream that is consumed in love all over the world and in our 

country. Thus, an alternative product specific to Şanlıurfa region can be produced in order to evaluation 

of İsot. 
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The aim of this study, is to determine whether the ice cream, which is used as an alternative product in 

the evaluation of isot, can be accepted as sensory. For this purpose, 5 different ice cream were produced 

by adding isot at a rate of 0% (control), 0.5%, 1%, 2% and 4%. Color values (Hunter-Lab) and sensory 

properties of ice cream were determined. 

The results obtained the study showed that the ice-cream produced by the addition of İsot was sensory 

acceptable but the rate of İsot should be below 4%. 

 

Keywords: Ice cream, isot, sensory properties, colour properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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YAĞI AZALTILMIŞ DONDURMADA POTANSİYEL YAĞ İKAMESİ OLARAK 

BÖRÜLCE, SARI MERCİMEK, KARABUĞDAY VE YULAF 

COWPEA, YELLOW LENTIL, BLACK WHEAT, AND OAT FLOURS AS POTENTIAL FAT 

SUBSTITUTE IN REDUCED FAT ICE CREAM  

Prof. Dr. M. Serdar AKIN 

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa 

Kübra NURDAĞ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim 

Dalı, Şanlıurfa 

Özet 

Dondurma; süt veya süt tozu, krema gibi ürünlerden, stabilizerler, emülsifiyerler ve aroma 

maddelerinin karışımlarının hava yardımıyla dondurucularda işlenmesi sonucunda meydana gelen süt 

ürünüdür. Dondurma, yüksek yağ oranı ve enerji değerleri bakımından oldukça önemli ve dikkat çeken 

bir gıda haline gelmiştir. Gıda maddelerinde yağ; gıdanın lezzetine, görünüşüne, tadına ve aromasına 

büyük katkı sağlar. Günümüzde süt ve süt ürünleri doğmuş yağ oranı yüksek gıdalar olduğu için 

kolesterol riski oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak insanlarda en çok rastlanılan hastalığın kalp ve 

damar hastalıkları olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla hastalıkları engellemeye yönelik olarak 

tüketiciler, yağ oranı yüksek gıdalar tüketmek yerine yağ içeriği düşük ya da yağı azaltılmış gıdaları 

tercih etmeye başlamışlardır. Bu nedenle yağ ikame maddeleri yardımıyla gıdaların yağ içeriklerini 

düşürmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  

Yağ ikame maddeleri, yağın duyusal ve fonksiyonel özelliklerinin yerine geçen, kimyasal olarak yağ 

olmayan ve yağdan daha az enerjiye sahip olan maddelerdir. Yağ ikame maddeleri, hacim arttıran, nem 

tutan, stabilize edici ve tekstürü iyileştirici olarak da gıdalarda kullanılmaktadır. Yağ oranı azaltılmış 

dondurma üretiminde yağ ikame maddelerinin kullanımının dondurmanın fiziksel özelliklerini 

olumsuz yönde etkilemediği, aksine olumlu sonuçlar verdiği bilinmektedir. Yağ ikame maddeleri 

genellikle karbonhidrat bazlı, protein bazlı ve lipid bazlı olarak üç grupta sınıflandırılır. 

Karbonhidrat bazlı yağ ikame maddeleri modifiye edilmiş selüloz türevleri (mikrokristalimsi selüloz, 

metil selüloz ve hidroksipropil metil selüloz), inulin, pektin, polidekstroz ve diğer diyet lifleri içerir. 

Kalınlaştırıcılar ve stabilizatör olarak güvenle kullanılırlar ve yağ ikamesi olarak esas etkilerini 

otamdaki suyu bağlayarak ve jel oluşturarak gösterirler. Protein bazlı yağ ikame maddeleri genellikle 

peynir altı suyu protein konsantresinden (WPC) üretilir. Onlar genellikle ısıl işlemle pıhtılaşan 

proteinlerin kesilerek (mikropartikülasyon işlem) küçük partiküllere dönüştürülmesi ile üretilirler. Bu 

partiküllerin boyutları ağız hissi için çok önemlidir. 0,2-2 µm büyüklüğündeki partiküller ağızda 

kremsi his oluştururken, daha büyük parçacıklar (3 μm'den büyük) kumlu yapıya neden olur. Lipit bazlı 

yağ ikame maddeleri emülsifiyerleri, orta zincirli triasilgliserolleri veya yüzey aktif özelliğe sahip olan 

ve emülsiyon oluşturabilen yapısal lipitleri içerir. 
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Baklagiller ve tahıllar yüksek oranda protein ve diyet lif içermelerinden dolayı yağ ikamesi olarak 

değerlendirilebilirler.  Börülce, sarı mercimek, karabuğday ve yulaf da yüksek oranda protein ve lif 

içeriğine sahip olmaları dolayısıyla yağ ikame maddesi olarak kullanılma potansiyelleri bulunmaktadır. 

Bu derlemede bu baklagil ve tahıl unlarının dondurma üretiminde yağ ikame maddesi olarak kullanılma 

potansiyelleri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dondurma, yağ ikame maddeleri, börülce, sarı mercimek, karabuğday ve yulaf 

unları  

 

Abstract 

Ice-cream is a product of milk or milk powder, cream, stabilizers, emulsifiers and flavors that are 

produced by freezing. Ice cream has become an important and remarkable food in terms of high fat 

content and energy values. Fat in foods makes a great contribution to the flavor, appearance, taste and 

aroma of the food. Nowadays, milk and dairy products contain high in saturated fat and therefore 

constitute a cholesterol risk. Accordingly, it is known that the most common disease in humans is 

cardiovascular diseases. Therefore, in order to prevent diseases, consumers have started to prefer low-

fat or reduced-fat foods instead of consuming high-fat foods. Therefore, studies are carried out to 

reduce the fat content of foods by using fat substitutes. 

Fat substitutes are substances that replace the sensory and functional properties of the oil, are 

chemically non-fat and have less energy than fat. Fat substitutes are also used in foodstuffs as volume-

increasing, moisture-retaining, stabilizing and texturizing agents. It is known that the use of fat 

substitutes in the production of fat-reduced ice cream does not adversely affect the physical properties 

of the ice cream, but on the contrary, it gives positive results. Fat substitutes are generally classified 

into three groups as carbohydrate-based, protein-based and lipid-based. 

Carbohydrate-based fat substitutes include modified cellulose derivatives (microcrystalline cellulose, 

methylcellulose and hydroxypropyl methylcellulose), inulin, pectin, polydextrose, and other dietary 

fibers. They are used safely as thickeners and stabilizers and show their main effects as oil substitutes 

by binding the water and forming a gel. Protein-based fat substitutes are generally produced from whey 

protein concentrate (WPC). They are usually processed by thermally aggregating under shear 

(microparticulation process) to produce small particles. The size of these particles is very important for 

oral sensation. Particles with a size of 0.2-2 µm produce a creamy feeling in the mouth, while larger 

particles (greater than 3 μm) cause a sandy structure. Lipid-based fat replacers contain emulsifiers, 

medium chain triacylglycerols, or structured lipids that have active surface and can stabilize emulsions. 

Legumes and cereals can be considered as fat substitutes because of their high protein and dietary fiber 

content. Cowpea, yellow lentils, buckwheat and oats have high protein and fiber content and therefore 

have potential to be used as fat substitutes. In this review, the potentials of these legumes and grains as 

fat substitutes in ice cream production are examined. 

Keywords: Ice cream, fat substitute, cowpea, yellow lentil, buckwheat and oat flours 
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EFFECTS OF GARLIC CONCENTRATIONS ON pH CHANGE KINETICS DURING 

DIFFERENT STAGES OF CACIK PRODUCTION 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ1, Prof. Dr. A. Ferit ATASOY1* 

1Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Harran University, 63010, Sanliurfa 

Abstract  

Cacık is known in Balkan countries, although it is a traditional Turkish product. It is called Talatur” in 

Cyprus, “Tzatziki” in Greece, and “Tarator” in Balkan countries. Garlic is used in cacık to improve 

palatability, and desirability. Cacık is produced by adding diced cucumber, crushed garlic, mint and 

salt into a heat treated milk and inoculated with yoghurt culture. This type production is named as 

“ready to use cacık”. Garlic (Allium sativum), is used widely as a flavoring in food, but it has also been 

used as a medicine throughout ancient and modern history. Garlic is used in cacik to improve 

palatability and desirability. The objective of this study was to determine effects of garlic 

concentrations (0%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8% and 1%) on the pH change kinetics during fermentation 

and coagulum phases of cacık manufacturing. Although the pH decreased logarithmically, nonlinearly, 

with time in the first period, linear reduction with time was observed in pH latter phase. Overall cacık 

production, fermentation and coagulum phases times were not affected by garlic concentration 

(P>0.05). Rate constant (k) value changed between 1.1762x10-2/min and 1.5353x10-2/min during 

fermentation stage. The highest rate of pH change was determined in the addition of 0.2% crushed 

garlic, followed by 0%, 0.6% and 0.4% and then 0.8%and 1% ones during fermentation. Rate constant 

value changed between 1.7702x10-2/min and 1.9302x10-2/min during coagulum stage. The pH change 

characteristics of cacık made without garlic were similar to the cacık made with garlic during coagulum 

phase (P>0.05). However, addition of crushed garlic higher than 0.2% retarded the rate of change in 

pH during fermentation phase (P<0.05). 

 

Keywords: cacık, rate constant, garlic  
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DETERMINATION OF pH CHANGE KINETICS DURING READY TO USE CACIK 

PRODUCTION: EFFECTS OF CUCUMBER CONCENTRATIONS 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ1, A.Ferit ATASOY1* 

1Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Harran University, 63010, Sanliurfa 

Abstract  

Cacık is a traditional Turkish product that is usually served beside the main dish. During the production 

of cacık, yoghurt is produced and then is mixed with diced cucumber, crushed garlic, mint and salt. 

However, in this study, cacık is produced by adding diced cucumber, crushed garlic, mint and salt into 

a heat treated milk and inoculated with yoghurt culture. This type production is named as “ready to use 

cacık”. The objective of this study was to determine the pH change kinetics during ready to use cacık 

production from different cucumber concentrations (0%, 5%, 10%, 15%, 20% and 25%). Kinetics of 

pH change was determined during fermentation and coagulum phases of cacık production. The pH 

decreased nonlinearly, logarithmically, with time in the fermentation period and reduced with time in 

the coagulum stages. Total cacık production and coagulum phase time was not significantly different 

up to 20% (P>0.05) cucumber concentrations. However, 25% cucumber concentration statistically 

decreased (P<0.05) overall cacık production and coagulum period times. pH change times during 

fermentation phase for 0%, 5%, 10%, 15%, 20% and 25% cucumber concentration was 93, 103, 107, 

102.5, 93, 93.5 min, respectively. Rate constant (k) value changed between 1.7528x10-2/min and 

2.6969x10-2/min during fermentation stage. The lowest and the highest k value during fermentation 

phase were determined for 25% and 10% cucumber concentration, respectively. Rate constant was not 

significantly different (P>0.05) till 15% cucumber concentration during coagulum phase. However, 

more than 15% cucumber concentration statistically increased (P<0.05) k value during coagulum stage.  

 

Keywords: ready to use cacık, rate constant, cucumber, fermentation time, coagulum time 
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SARIMSAK KONSANTRASYONUNUN CACIĞIN RENK VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Mehmet Şükrü KARAKUŞ1, Prof. Dr. A.Ferit ATASOY1* 

1Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa 

Özet 

Cacık yoğurt içerisine doğranmış salatalık, ezilmiş sarımsak, nane ve tuz eklendikten sonra 

karıştırılarak elde edilen bir üründür. Yoğurda malzemeler ilave edilip karıştırıldıktan sonra cacık 

üretilmesine rağmen; bu çalışmada cacık, süte ısıl işlem uygulanıp inkübasyon sıcaklığına 

soğutulduktan sonra, doğranmış salatalık, ezilmiş sarımsak, tuz ve nane eklenmiş ve yoğurt kültürü ile 

inokülasyonu sonucu üretilmiştir. Bu araştırmada, sarımsak konsantrasyonunun cacığın renk ve 

duyusal özellikleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, %15 salatalık, %0.5 tuz, 

%0.3 nane ve %0, %0.2, %0.4, %0.6, %0.8 ve %1 oranında sarımsak ilave edilerek 6 farklı cacık 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretim sonunda cacık örneklerinde renk analizleri (L*, a* ve b*) ve 

duyusal değerlendirmeler (renk görünüş, tat aroma, kıvam, koku, genel kabul edilebilirlik ve toplam 

puan) yapılmıştır. L*, a* ve b* renk değerleri sırasıyla 77.175-80.3,-0.53- -0.89 ve 7.985-9.6 arasında 

bulunmuştur. En yüksek L* renk değeri sarımsaksız örnekte bulunmuş ve %1 sarımsak ilavesinin 

cacığın L* renk değerini azalttığı belirlenmiştir (p<0.05). %0.4 sarımsak ilaveli örneğin a* değeri en 

yüksek, %0.2 sarımsak ilaveli örneğin ise en düşük olduğu bulunmuştur. En yüksek b* renk değeri 

%0.6 sarımsak ilaveli cacık örneğinde, en düşük ise %0.2 sarımsak ilaveli cacık örneğinde tespit 

edilmiştir. Yapılan duyusal değerlendirmelerde; %0.6 ve %0.8 sarımsak ilaveli örneklerin renk görünüş 

puanlarının sarımsaksız örneklerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). En yüksek tat aroma 

puanının %0.6 sarımsak ilaveli cacık örneğinde, en düşük ise sarımsaksız ve %1 sarımsak ilaveli 

örneklerde tespit edilmiştir. Sarımsak ilavesinin koku değerleri üzerinde etkisi önemli olmasına rağmen 

(p<0.05), kıvam puanları üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Ayrıca, koku puanlarının %0.4 

ile %0.6 sarımsak ilaveli örneklerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Duyusal ve renk değerlerine 

göre, cacık üretiminde %0.4 ile %0.6 oranında sarımsak ilavesinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

   

Anahtar Kelimeler: Cacık, sarımsak, duyusal özellikler 
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PEDİATRİK YAŞ GRUBU ADENOVİRUS’A BAĞLI AKUT GASTROENTERİT 

OLGULARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 

Dr. Özlem KAZANASMAZ 

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Bölümü  

Özet 

Akut gastroenterit (AGE), tüm insanlarda, özellikle de 5 yaşın altındaki çocuklarda çeşitli bakteriler, 

virüsler ve parazitlerin neden olduğu önemli bir hastalıktır. Bu durum özellikle dünya çapında, 

gelişmekte olan bölgelerde morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam 

etmektedir. AGE, çocuklarda morbidite ve mortalitenin alt solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en 

sık nedeni olup Türkiye için de önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye’de özellikle bir yaş altında daha 

sık olmak üzere rotavirüs AGE’de en sık görülen etken olup daha az sıklıkta adenovirüs de karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmada çocukluk çağı adenovirusa bağlı akut gastroenteritli olguların klinik 

özelliklerinin literatür verileri ışığında tartışılması amaçlanmıştır. 

Mehmet Akif İnan Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine 

2018 yılı içerisinde Adenovirus’a bağlı AGE nedeniyle yatırılarak tedavi edilmiş 34 hastanın verileri 

retrospektif olarak incelenmiştir. Dışkıda viral antijen tespiti immunokromatografik yöntem ile (Tek 

Aşamalı Rotavirüs ve Adenovirüs Birlikte Kaset Test) gerçekleştirilmişti. Hastaların yaşı, cinsiyeti ve 

yaşadıkları coğrafya gibi sosyo-demografik özellikleri kaydedildi. Hastaların kabul edildiği ay, yıl ve 

mevsim bilgileri analizlere dahil edildi. Dehidratasyon derecesi ayrıca klinik dehidratasyon skalası 

kullanılarak belirlenmişti (KDS). KDS’ye göre < % 3 hafif, % 3-6 arası orta, > % 6 ise ağır 

dehidratasyon olarak değerlendirildi. 

Olguların % 61.8’i kız olup % 31.2’si erkek cinsiyetteydi. Olguların ortalama yaşı 7.76±4.93 ay (min-

max,2-20) olarak bulundu. Olguların % 41.2’si sonbahar, % 29.4’ü yaz, % 17’6’sı kış ve % 11.8’i 

ilkbahar mevsiminde takip edilmişti. Olguların % 50’si hafif, % 38.’si orta, % 8.8’i ağır derecede 

dehidratasyon mevcutken olguların % 2.9’unda dehidratasyon tespit edilmemişti. Olgularının 

tamamının gaita kültürü istenmiş ve kültür sonucunda salmonella –shigella üremesi negatif olarak 

bulunmuştu. Olguların % 79.4’ünde antibiyotik tedavi almazken % 20.6’sının tedavisinde antibiyotik 

aldığı tespit edildi.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı ishallerinin büyük kısmından virüsler sorumludur. 

Adenovirüs gastroenteritlerinin rotaviruslar kadar yaygın olmasa da özellikle çocukluk çağında ve bu 

yaş grubundaki gastroenterit vakalarında bakteriyel ve paraziter etkenlerin yanında araştırılmasının 

hem erken tanıya katkı sağlayacağı hem de gereksiz antibiyotik kullanımını azaltabileceğini 

düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Adenovirus, Akut gastroenterit, dehidratasyon 
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TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE BAZI ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Halit TAŞKIN 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, ZONGULDAK 

Özet 

Eğitim, kısaca bazı becerilerin insanlara doğru biçimde kazandırılması ve bunların uygulanmasındaki 

başarının hedeflenen seviyeye getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama, eğitilenin bu eylemi 

kabul ettiğini ve bir takım kazanımlar elde etmek üzere eğitimin girdilerinden yararlanma amacı 

güttüğünü de göstermektedir. 

Bir ülkenin gelişmişlik durumu incelenirken dikkate alınan en önemli ölçütlerin başında şüphesiz ki 

eğitim yer alır. Eğitim ile kalkınma arasında sıkı bir paralellik bulunduğu yapılan çalışmalarla ve 

edinilen tecrübelerle kanıtlanmış bir gerçektir. Eğitim-öğretim ülkemiz genelinde halen çözüm 

bekleyen çok ciddi bir sorundur. Kaliteli eğitim esasen temel bir insan hakkı olup anaokulundan 

itibaren tüm basamakları kapsayacak biçimde bir bütün halinde göz önüne alınmalıdır. Eğitim, aynı 

zamanda evrensel insani değerler ve etik kuralları ile de bezenmelidir.  Bu çalışmada mühendislik 

eğitiminin önemi ve uygulanabilirliği üzerinde durulmuş ve yetişkinlerin eğitiminde önem verilmesi 

gereken hususlar tartışılmıştır. Bir eğitim sisteminin en verimli biçimde yürütülebilmesi için gerekli 

adımlar incelenerek sıralanmıştır. 

Mühendislik, “Doğadaki maddeleri ve enerjiyi insanların kullanabileceği ürünlere ve hizmete 

dönüştürmeyi hedefleyen bunu yaparken matematiğin ve temel bilimlerin ilkelerini ve yöntemlerini 

kullanan, metot, sistem ve teknolojileri araştıran planlayan, projelendiren, üreten bir meslek, 

uygulamalı bir bilim dalı” olarak tanımlanabilir.  Bu bağlamda kaliteli mühendislik eğitimi bir ülkenin 

teknolojik açıdan gelişmesinde hayati önem taşır.  Fakat hal böyle iken, ülkemizde özellikle son 

yıllarda alt yapısı oldukça zayıf hiç de azımsanamayacak sayıda öğrencinin vakıf ve taşra 

üniversitelerine kolaylıkla girebilmeleri ile eğitimin çıtası maalesef daha da düşmüştür.  Bu durum, 

hem işsizliğin artmasına sebep olmuş, hem de saygın bir meslek olan mühendisliği son derece olumsuz 

etkilemiştir. Kuşkusuz bunda izlenen yanlış politikaların, öğrenci sayısının fazlalığının ve 

üniversitelerin yeterince gelişmiş alt yapıya sahip olamamalarının payı da hayli büyüktür.  

Mühendislik eğitimde temel amaç, öğrencilerin ufkunun genişletilmesi, onlara tasarım yeteneği 

kazandırılması ve tasarımda ortaya çıkan muhtelif sorunların çözümüdür. Mühendislik bölümlerinin 

gerçekten iyi yetişmiş nitelikli mezunlar verebilmesi, bazı temel ilkelerin sağlanması kalite denetiminin 

ciddi biçimde yapılması ve bunun sürekli hale getirilmesiyle mümkündür.  

Mühendislik eğitiminde olmazsa olmaz temel bilim dersleri, özellikle mühendislik uygulamalarına 

odaklı ve tekdüzelikten uzak bir şekilde verilmelidir.  Bu derslerin bir baraj niteliğinde olması şarttır. 

Mühendislik eğitimde hedefler akılcı ve gerçekçi bir biçimde belirlenmeli, gelişmenin sadece hazır 

teknolojiyi satın almakla değil ancak ve ancak üreterek sağlanacağı göz ardı edilmemelidir. 

Yığınlarca gencin üniversite kapılarında beklediği ülkemizde yeni üniversiteler, fakülteler veya 

bölümler açmak yerine, öncelikle mevcutların kalitesini her bakımdan ileriye taşıyacak girişimlerde 
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bulunulmalı; yeni birimler ise gerçekten ihtiyaç duyulması ve alt yapısı tam olarak sağlandıktan sonra 

açılmalıdır. Mühendislik programlarının öngörülen hedeflere uygun nitelikte olup olmadığının 

belirlenmesinde üniversite dışı bağımsız bir değerlendirme kurumundan yararlanılması, başta ABD 

olmak üzere pek çok ülke de benimsenmiş bir yoldur. Türkiye’de de tüm mühendislik bölümlerinin 

ivedilikle ABET değerlendirmesine alınması planlanmalıdır. 

Bu çalışmada ülkemizde mühendislik eğitiminin genel durumu eğitim kalitesi ve sıkça karşılaşılan 

sorunlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Eğitimin kalitesini yükseltmek adına bazı olumlu önerilere yer 

verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitimin Önemi, Mühendislik Eğitiminin Sorunları, Mühendislik Eğitiminin 

Kalitesine Yönelik Öneriler.  
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POLYMER NANOCOMPOSITES BASED ON POLY(LACTIC ACID)/MODIFIED 

BENTONITE CLAY                                                                                                                       

Assist. Prof. Dr. Duygu ANAKLI 

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering, 

Sivas, Turkey 

Abstract 

 

Poly(lactic acid) (PLA) is one of the most attractive biodegradable polymer due to its biocompatible, 

recyclable and high transparency properties especially for food packaging. The inherent brittleness, 

poor toughness and low thermal stability are the drawbacks of PLA and many efforts have been carried 

out to improve these properties. To improve these properties, the modified bentonite clay was used in 

this study to prepare nanocomposites by solvent casting method. The modification of bentonite was 

obtained with CTAB (cetyltrimethylammonium bromide-CTAB) surfactant and resulted with an 

increment on the performance of clay and also its compatibility with PLA. The effects of the different 

solvents (chloroform, dichloromethane, co-solvent of chloroform-dichloromethane, hydrochloric acid 

(HCl) and tetrahydrofuran (THF)) were investigated on the properties of the prepared nanocomposite 

films. 

 

Keywords: Poly (lactic acid) (PLA), Bentonite clay, Solvent casting. 
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ELECTROCHEMICAL EXFOLIATION OF GRAPHITE TO GRAPHENE 

NANOSTRUCTURES USING IONIC LIQUIDS 

 

Assist. Prof. Dr. Duygu ANAKLI 

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering,  

Sivas, Turkey 

 

Abstract 

Graphene, a two-dimensional (2D) material, has shown much promise as a rising star in today's world 

with its outstanding properties such as electrical and thermal conductivity, optical, mechanical and 

ferromagnetic properties at room temperature. With these unique properties graphene is used in the 

fields especially nanoelectronics, aerospace, automotive industry and biomedical and as a result mass 

production of graphene is desired.  

In this study, graphene nanostructures were prepared by electrochemical exfoliation of graphite rods 

in ionic liquids as electrolytes. FESEM, UV-Vis and Raman techniques were used to characterize the 

prepared graphene nanomaterials. 

 

Keywords: Electrochemical exfoliation, Ionic liquids, Graphene 
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IMMOBILIZATION OF PROTEASE ONTO Fe3O4@SiO2–NH2 NANOPARTICLES AND 

CHARACTERIZATION OF ITS BIOCHEMICAL PROPERTIES 

Rabia ÇALIMLI, Dr. Selmihan ŞAHİN, Prof. Dr. İsmail ÖZMEN  

Suleyman Demirel University, Arts and Sciences Faculty, Department of Chemistry, Cunur, Isparta, 

32260, Turkey 

Abstract 

Alkaline proteases are a kind of serine protease that catalyze the hydrolysis of peptide bonds of 

proteins. They are widely used in such as detergents, food manufacturing, silk, leather and other 

industries. However, the use of their free form has several disadvantages such as low thermal, 

operational and storage stability and inactivation by self-digestion. To overcome these limitations, they 

can be immobilized on insoluble or solid supports1. Magnetic nanoparticles are considered as an ideal 

support because of their great advantages such as simple preparation, strong magnetic response, 

minimized diffusional limitations, small size, large surface area, and easy separation from reaction 

medium. To achieve perfect performance of immobilized enzyme, their surface can be modified with 

reactive functional groups such as amine, hydroxyl, carboxyl and epoxy2-3. 

In this study, Fe3O4 nanoparticles were synthesized by co-precipitation method. Their surfaces were 

coated with silica by tetraethyl orthosilicate and functionalized with amino group by using 3-

aminopropyltriethoxysilane (APTES). Protease was immobilized on these nanoparticles via 

glutaraldehyde. The morphology and properties of the nanoparticles were examined by transmission 

electron microscopy (TEM), fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray powder diffraction 

(XRD) and vibrating sample magnetometer (VSM). The optimum pH and temperature values, storage 

stability, and reusability of immobilized protease were determined. 

As a result, it can be said that the obtained immobilized protease has promising properties for industrial 

applications. 

Keywords: Protease, immobilization, magnetic nanoparticle 
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CONVERSION OF SOLAR ENERGY TO ELECTRICAL ENERGY USING SOLAR CELLS 

AND INCREASING EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY SYSTEMS 

WITH SOLAR CELLS 

Mahmut İNALI & Prof. Dr. Nuran DOĞRU 

Department of Electrical and Electronics, Gaziantep University, Gaziantep / Turkey 

Abstract 

Photovoltaic (PV) technology, together with being an expensive and renewable technology, is the 

simplest electricity production technology in terms of design and installation. PV cells are 

semiconductor materials that convert solar energy directly into electricity. The energy conversion 

factor for any solar PV system is defined as efficiency. This causes some misconceptions. The 

efficiency of a PV cell can be taken as the ratio of the generated electricity to total solar radiation. 

According to this definition, only the electricity generated by the PV cell is taken into account. 

Other components and properties of the PV cells such as the ambient temperature, cell temperature, and 

chemical components of the PV cell are not considered. PV cells heat up during use and lose or gain 

heat according to the temperature of the environment they are in. In other words, as the PV cell warms 

up as a result of warming up, the heat energy must also be taken into account in the collection efficiency 

of the PV cell. In this study; factors effecting energy conversion efficiency, thermodynamic efficiency 

limit, maximum efficiency, quantum yield and PV cell yield were investigated in order to investigate 

the effects of photocurrent on the generation of photons from the sun, current-voltage-power 

characteristics, filling factor, maximum power point, PV cell yield. 

Keywords: Photovoltaic, Efficiency, PV Cells, Solar Radiation, Heat Energy, The Sun 
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GÖRÜNTÜ GÜRÜLTÜSÜNÜN YEREL OLMAYAN ORTALAMA METODUNUN YEREL 

İSTATİSTİKLER YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLMESİYLE TEMİZLENMESİ 

DENOISING IMAGES THROUGH COMBINING NON LOCAL MEANS METHOD WITH 

LOCAL STATISTICS METHOD 

Öğr. Gör. Hikmet KIRMIZITAŞ 

Viranşehir Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BEŞLİ 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Harran Üniversitesi,  

Şanlıurfa, Türkiye 

Özet 

Son yıllarda görüntü işlemede gürültü giderme artan bir öneme sahiptir. Kameranın elektronik 

yapısından, ışığa maruz kalma süresi veya kameranın ya da görüntüsü çekilen cismin hareketinden 

kaynaklanan gürültüler oluşmaktadır. Bu gürültülerden arındırılmış resmin netliği, hem kalite 

yönünden hem de tıbbi uygulamalarda teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni nesil 

gürültü giderme yöntemlerinden Yerel Olmayan Ortalama(Non Local Means - NLM) kullanılması 

yaygın hale gelmiştir. Ancak NLM süre açısından büyük bir dezavantaja sahiptir. Arama ve 

karşılaştırma penceresinin büyüklüğü süreyi etkilemektedir ve pratik kullanımda pencerenin boyutu 

küçük tutulmaya çalışılmaktadır. 

Aynı zamanda, Yerel İstatistikler Kullanmak (YİK) diğer yaygın bir gürültü giderme tekniğidir. Bu 

yöntemde de, NLM de olduğu gibi, yeni piksel değerinin hesaplamasında karşılaştırma penceresi 

mevcuttur. YİK’de, karşılaştırma penceresinin ortalaması ve varyansı hesaplanmaktadır ve gürültünün 

de toplamsal olduğu kabulüne dayanarak yeni piksel değeri bu ortalama ve varyansın kullanıldığı bir 

formülle hesaplanmaktadır. NLM de olan arama penceresi, YİK’de yoktur. Bu çalışmada, NLM deki 

arama penceresinin her bir pikselinde, YİK’le yeni piksel değeri hesaplanmıştır. Böylelikle NLM’nin 

sonuçlarından kötü olmayan sonuçlar elde edilmiştir. Bu hibrid metot Lena, Cameraman ve Baboon 

resimlerinde denenmiş ve sonuçlar standard NLM ile  karşılaştırılmıştır. Hibrid modelle elde edilen 

sonuçlar NLM nin sonuçlarından daha kötü değildir. Görselliğin yanında, Ortalama Karesel Hataların 

Karakökü (Root Mean Square Error-RMSE) ve Pik Sinyal Gürültü Oranı (Peak Signal to Noise Ratio- 

PSNR) değerleri kalite parametreleri olarak seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: görüntü işleme, gürültü giderme, NLM, yerel istatistikler, PSNR 

 

Abstract 

In recent years, image denoising constitutes a special place in image processing The electronic structure 

of camera, time of light exposure or the motion of either camera or the scene, create noise. The 

sharpness of the denoised image plays an important role both at quality of the image and at diagnosis 

and cure of medical applications. Being among the new generation denoisinig techniques Non Local 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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Means (NLM) technique is used widely. But NLM has a disadvantage from others in terms of spent 

time to obtain the denoised result. Search and compare windows affect the time and in practical 

applications this size of the search and compare windows tend to be fixed small. 

At the same time, denoising using local statistics(LS) is another method of common denoising 

techniques. At this method, as in NLM, there is a compare window to calculate the new value of the 

pixels in the noisy image. In LS, the mean and the variance of the compare window are calculated and 

with the assumption of the inherent noise being additive, the new value of each pixel is calculated with 

a formula in which the mean and variance of signals are involved. In LS, there is not a search window. 

In this study, at each pixel of the search window, new values are calculated using LS. As a result, 

solutions not worse than NLM are obtained. This hybrid method is ran on Lena , Cameraman and 

Baboon images and results are compared with the results of NLM. Besides visual inspection, Root 

Mean Square Error (RMSE) and Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) are used as quality factors for 

comparison.  

Keywords: image processing, denoising, NLM, local statistics, PSNR 
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ROTAVİRUSA GASTROENTERİTLERİNDE YAŞ, CİNSİYET VE MEVSİM 

DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK 

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 

Özet 

Virüslere bağlı gastroenteritlerin sıklığının giderek arttığı gözlenmektedir. Rotavirüs gastroenteritleri 

tüm dünyada çocukluk döneminde görülen gastroenteritlerin etyolojisinde yer alan viral etkenler 

arasında önemli bir yere sahiptir.  

Bu çalışmada gastroenterit etkenlerinden olan  rotavirüsün sebep olduğu gastroenterit olgularının 

cinsiyet, yaş ve mevsimsel dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.  

Bu çalışma Ekim 2018-Ekim 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk 

sağlığı ve hastalıkları kliniğine gastroenterit şikayetiyle başvurup rotavirus tespit edilen 295 olgu 

çalışmaya alındı. Bu olguların cinsiyet, yaş ve başvurdukları tarih  kaydedildi. Rotavirus varlığının 

tespiti için uygun kabul edilen testler Enzim Immün Assay yöntemi ile incelendi. 

Dışkı örneklerinin tamamının (295) rotavirüs antijenleri belirlenmiştir. Rotavirus gastroenteritleri en 

sık 0-24 ay yaş grubu ile kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülmüştür. 

Rotavirusa bağlı gastroenteritler viral enteritler içinde önemli bir yere sahiptir. Altı ay ve iki yaş 

arasındaki çocuklarda daha sık görülen rotavirüs gastroenteritlerinin özellikle sonbahar ve kış 

mevsimlerinde akılda tutlmalıdır. Rotavirus aşısı erken dönemde önerilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Rotavirus, Gastroenterit 
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KAHRAMANMARAŞ İLİNİN HAYVANSAL GÜBRE KAYNAĞINDAN ÜRETİLEBİLİR 

BİYOGAZ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF BIOGAS PRODUCTION POTENTIAL FROM ANIMAL MANURE IN 

KAHRAMANMARAŞ PROVINCE  

Ömer Faruk AY & Prof. Dr. Ahmet KAYA 

 Sütçü İmam Üniversitesi 

Özet 

Hayatın vazgeçilmez parçası olan enerjinin büyük bir kaynağını fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Bu 

kaynaklar çevreye zarar vermekle birlikte rezervleri gün geçtikçe azalmaktadır. Ülkemizde ise bu fosil 

yakıt rezervleri yok denecek kadar azdır. Ayrıca ülkemizde üretilen enerjinin çok daha fazlası 

tüketildiğinden enerjinin yarıdan fazlası ithal edilmektedir. Bu da ülkemizi enerji de diğer ülkelere 

bağımlı kılmaktadır. Bu yüzden ülkemizde çevre dostu ve rezervleri fazla olan temel enerji 

kaynaklarına yönelmek gerekmektedir.  Bu kaynakların başında da yenilenebilir enerji kaynakları 

gelmektedir. Bu kaynaklar güneş, rüzgâr, biyokütle vb. gibi enerji kaynaklarıdır. En önemli 

yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütleden enerji üretimi teknolojilerinin başında ise 

biyogaz üretim teknolojileri gelmektedir. 

Biyogaz, organik kökenli atık ve artıkların oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu ortaya çıkan 

renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde organik 

maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık; % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3 hidrojen 

sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunur. Biyogaza “bataklık gazı”, “gübre gazı”,“gobar gaz” 

gibi isimler de verilmektedir. İçerisinde bulunan metan, biyogazın yakıt olarak kullanılmasını 

sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde biyogaz, teknolojisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sürekli 

gündemde kalan ve önemini gün geçtikçe artıran alternatif yakıt haline gelmiştir. Biyogaz kontrolsüz 

sera gazını engellemede, ısıtmada, aydınlanmada, motorlarda vb. yerlerde kullanılır. Ayrıca biyogazın 

üretimi sonucu sıvı formda fermente organik gübre elde edilmektedir. Elde edilen bu kaliteli gübre 

tarlalarda kullanılabilir. 

Kahramanmaraş; Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine en çok 

yaklaştığı alanda yer alır. Kahramanmaraş’ta önemli geçim kaynaklarından birinin hayvancılık olması 

nedeniyle Kahramanmaraş ili yüksek biyogaz enerji potansiyeline sahiptir. Kurulması planlanan 

biyogaz enerji tesisinin ilk yatırım maliyetinin yüksek olması olumsuz gibi görünse de ürettiği enerji 

ile kendini kısa sürede amorti edecek olması önemli bir avantajıdır.  

Bu teorik çalışmada Kahramanmaraş il genelinde süt sığırı ve yumurta tavuğu atıklarından elde 

edilebilecek teorik biyogaz potansiyellerinin belirlenmesi, üretilecek elektrik enerjisinin tespiti ve 

ilçeler bazında bu potansiyel dağılımının incelenmesi hedeflenmiştir.  

TÜİK 2018 verilerine göre Kahramanmaraş ilinde süt sığırı ve yumurta tavuğu sayısı toplam 

1.346.362’dir. Çalışma kapsamında, hayvan atıkları günlük toplanarak biyogaz tesislerine taşındığı ve 

hammadde olarak değerlendirildiği kabul edilmiştir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş’ta biyogaz 

üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 1 milyon 132 bin ton/yıl yaş hayvan gübresi üretildiği teorik 
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olarak belirlenmiştir. Bu atığın tamamının biyogaz üretiminde kullanılması sonucunda yıllık 20 milyon 

m3 biyogaz ve ısıl değeri de yaklaşık olarak 450 TJ olarak hesaplanmıştır. Elde edilen biyogazdan 50 

GWh elektrik enerjisi üretilebileceği hesaplanmıştır. İlçeler bazında bu potansiyelin dağılımının Afşin, 

Dulkadiroğlu ve Onikişubat şeklinde sıralandığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Yenilenebilir enerji, Biyogaz, Hayvansal Atık, Kahramanmaraş 

 

Abstract 

Energy is indispensable for life. One of the greates energy sources are fossile energy resources. These 

resources damage our environment and diminish from day to day. In our country, these fossile 

resources are very rare. In our country, more energy is consumed than it is produced,  which is why 

nearly half of our energy need is imported. This makes our country dependent on other countries.  This 

is why we need to turn to clean and richly available energy resources. On top of these energy resources 

comes renewable energies like sun, wind, animal waste and others. One of the most important 

renewable energy resources is biomass energy, on top the energy production Technologies from 

biomass there comes biogas production Technologies. 

Biogas is an gas mixture that derives from organic sources and is fermented in non oxygenic 

environment from waste. It is colourless, odourless, lighter than air and bright blue burning.The 

mixture contains aproximatly; % 40-70 methane, % 30-60 carbondioxide, % 0-3 hidrogen sülfür and a 

mininum of nitrogenand hidrogen. Biogas is also named “marsh gas”, “fertilizer gas”, “gobar gaz” . 

The methane makes it possible to use it as a fuel.  Due to this quality, biogas maintains its popularity 

as an alternative fuel  in countries, which have a developed or developing technology. Biogas is used 

in preventing uncontrolled greenhouse gas, warming, lighting, motors and so on. Besides the 

production of biogas produces fermented organic liquid fertilizer. This quality by-product can be used 

as fertilizer in agriculture. 

Kahramanmaraş is located in a region, where the mediterrenian sea, eastern Anatolia and southeast 

Anatolia come close. An important income source in Kahramanmaraş is cattle breeding, which is why 

Kahramanmaraş has a high potential when it comes to bioenergy. The high costs of the planned biogas 

energy plant may seem like a  disadvantage at first sight, but due to the produced energy it will amortize 

itself soon, which is an important advantage.  

This study aims to examine the theoretical biogas potential in Kahramanmaraş, that derives from milk 

cows and laying hens and the targeted electric energy with its distribution city wide. 

According to TÜİK 2018 the amount of milk cows and laying hens in Kahramanmaraş is 1.346.362. 

This study presumes that the animal waste is collected Daily and transported to biogas stations and 

treated as raw material. In this study, it is calculated that approximatley 1 million 132 thousand tons of 

animal waste per year is produced, that can be used in biogas production. The complete use of this 

animal waste  in biogas production would give us 20 million m3 biyogas and its heat value  is estimated 
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450 TJ. This biogas could give 50 GWh electricity. Split up in districts this potential is distributed 

mostly in Afşin than in Dulkadiroğlu and last in Onikişubat. 

 

Keywords: Energy, Renewable Energy, Biogas, Kahramanmaraş, Animal Waste 
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VON NEUMANN METODU İLE KESİRLİ MERTEBEDEN TELEGRAF KISMİ 

DİFERANSİYEL DENKLEMİN KARARLILIĞI VE NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 

Doç. Dr.  Mahmut MODANLI 

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmada kesirli mertebeden telegraf kısmi diferensiyel denkleminin  başlangıç-sınır değer 

koşullarına bağlı problemi 

𝜕2𝑢(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑡2
+ 𝐷𝑡

𝛼−1
0
𝐶 𝑢(𝑡, 𝑥) + 𝑢(𝑡, 𝑥) −

𝜕2𝑢(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥2
= 𝑓(𝑡, 𝑥),  

0 < 𝑡 < 𝑇, 0 < 𝑥 < 𝐿,  1 < 𝛼 ≤ 2, 

 𝑢(0, 𝑥) = 𝑔(𝑥), 𝑢𝑡(0, 𝑥) = ℎ(𝑥),     0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿,  

𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 𝐿) = 0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

incelendi. Caputo türev operatörü ile tanımlı bu denklemin kararlılığı için Von Neumann metodu 

kullanıldı. Tam çözümü Laplace metodu ile elde edilip nümerik çözümü için sonlu fark şeması metodu 

kullanıldı. 𝑥 ve 𝑡 nin verilen aralığı üzerindeki farklı bölünmeler için tam ve yaklaşık çözümleri 

karşılaştırılarak hata analizi yapıldı. Matlab programı kullanılarak örnek problemler üzerinde elde 

edilen nümerik sonuçlar hata analizi tablosunda yazıldı. Bulunan bu yaklaşık sonuçlardan, bu yaklaşık 

çözüm metodunun bu problem için geçerli ve elverişli olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Telegraf kısmi diferansiyel denklemi,  Von Neumann metodu, Kararlılık, Sonlu 

fark şeması metodu, başlangıç sınır değer problemi. 
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BASSET KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİNİN DUFORT-FRANKEL METODUYLA 

NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 

Doç. Dr.  Mahmut MODANLI 

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışmada karışık parabolik probleminin başlangıç-sınır değer koşullarına bağlı Basset denklemi 

𝜕𝑢(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑡
+ 𝐷𝑡

1
2

0
𝐶 𝑢(𝑡, 𝑥) −

𝜕2𝑢(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥2
= 𝑓(𝑡, 𝑥),  

0 < 𝑡 < 𝑇, 0 < 𝑥 < 𝐿, 𝑢(0, 𝑥) = 𝜑(𝑥),     0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿,  

𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 𝐿) = 0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

incelendi. Caputo türev operatörü ile tanımlı bu denklemin tam çözümü Laplace metodu ile elde edilip 

Nümerik çözümü için Dufort-Frankel sonlu fark şeması metodu kullanıldı. Basset parabolik kısmi 

diferansiyel denklemi Dufort-Frankel fark şemaları oluşturulup bu fark şemasının kararlı olduğu 

gösterildi. Tam çözüm ile Nümerik çözüm bulunarak 𝑥 ve 𝑡 nin farklı değerleri için karşıkaştırılıp hata 

analizi yapıldı.  Matlab programı yardımıyla bulunan nümerik çözümler ile yaklaşık çözümlerin mutlak 

değerce hata paylarının yeterince küçük olduğu görülmüştür. Test örnekler üzerinde bu yaklaşık çözüm 

metodu kullanılarak, kullanılan tekniğin geçerliliği ve elverişliliği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Basset kısmi diferansiyel denklemleri, Dufort-Frankel sonlu fark şeması 

metodu, başlangıç sınır değer problemi. 
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ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE OF PANI-TiO2-BASED FLEXIBLE THIN FILM  

Esin ERENa,b,*  

aDepartment of Energy Technologies, Innovative Technologies Application and Research Center, 

Suleyman Demirel University, 32260, Isparta, Turkey 

bDepartment of Chemistry, Suleyman Demirel University, Faculty of Arts and Science, 32260 

Isparta, TURKEY 

Abstract 

Recently, polyaniline (PANI), one of the most widely investigated conducting polymers, has been 

widely used as an encouraging material because of its ease of synthesis, low production cost, high 

enviromental durability. To synthesize PANI, various methods were developed, such as chemical and 

electrochemical routes. However, it is hard to fabricate the neat PANI films due to weak mechanical 

features, and less soluble in all appropriate solvents except doping with appropriate dopant or 

modifying the monomer. These disadvantages lead to a decrease in performance and applications of 

PANI. One way to overcome the above problems is the preparation of a hybrid, PANI with inorganic 

material. Titanium dioxide (TiO2) is one of the most used inorganic material due to low cost, non-

toxicity and high durability. 

In this study, PANI/TiO2 hybrid was prepared using chemical polymerization. The PANI/TiO2 hybrid 

was characterized by means of scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectroscopy 

(SEM-EDS). The prepared PANI/TiO2 hybrid was deposited onto the indium tin oxide (ITO) coated 

PET film. The electrochemical characteristics of the PANI/TiO2 hybrid -based flexible thin film were 

investigated using cyclic voltammetry  (CV) method. To evaluate the mechanical stability of the 

flexible hybrid film, a bending cycle test was also carried out. 

 

Keywords: Conducting polymers, Titanium dioxide, Flexible thin films, hybrids  
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GENE EXPRESSION BASED MODELLING OF CHLORIDE, WATER, AND GAS 

PERMEABILITY OF CONCRETES MODIFIED WITH CALCINED TURKISH KAOLINS 

AND HIGH PURITY METAKAOLIN 

Kasım MERMERDAŞ 

Associate Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Harran University,  

Şanlıurfa, Turkey 

Abstract 

Being one of the most important material in concrete technology studies, calcined kaolin have been 

studied for the last three decades. The studies are generally focused on the investigation of various 

properties ranging from mechanical behavior to durability related features. The influence of this 

mineral admixture mainly depends on the microstructural properties and fineness of the material. 

Therefore, these characteristics are highly correlated to performance of concrete. In this study, 

prediction models were proposed to estimate some permeability properties of concretes modified with 

different types of calcined crude Turkish kaolins and high purity metakaolin obtained from Czech 

Republic. The data used for derivation of the model were obtained from an experimental study 

available in the literature. A soft computing technique named gene expression programming (GEP) 

was used. The permeability properties taken into account are chloride, water and gas permeabilities of 

the concretes modified with different rates of calcined kaolins. The explicit formulations obtained from 

GEP were also compared with the statistical technique named multi linear regression. 

Keywords: Metakaolin, Permeability, Modelling, Estimation 
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CELİL MEMMEDGULUZADENİN AYDINLANMA FİKİRLERİ 

LIGHTING IDEAS OF JALIL MAMMADGULUZADEH 

Dr. Öğr Üyesi TALEH HALİLOV 

Nahçivan Devlet Universitesi  

ÖZET 

Celil Mammadguluzadeh, Azerbaycan'ın klasik yazarları, eğitimcileri ve eğitimcileri arasında büyük 

ve seçkin şahsiyetlerden biridir. Celil Mammadguluzade'nin Azerbaycan'da gelişmeye başlayan 

demokratik edebiyat ve demokratik aydınlanma mücadelesindeki konumu ve bu alandaki yoğun 

mücadelesi onu ilerici bir demokratik yazar ve eğitimci kılmaktadır. 

Aydınlanma fikirleri düşünürün işinde büyük rol oynar. Celil Mammadguluzadeh, diğer birçok 

eğitimci gibi, eğitim çerçevesinde yalnız değildir. Aydınlatılmış fikirleri, çalışkan insanların 

gelecekteki özgürlüğü ve mutluluğu ile yakından bağlantılıdır. Celil Mammadguluzadeh, halkın 

kurtuluşu için gerekli araçlardan biri olarak kitlelere eğitim ve kültürün geniş yayılımını düşündü. Bu 

çalışkan insanlarla olan politik bağlantılarından kaynaklanıyordu. 

Celil Mammadguluzadeh, kelimenin tam anlamıyla, iyi eğitimli, iyi eğitimli, iyi eğitimli, iyi eğitimli, 

tam eğitimli, iyi eğitimli, iyi eğitimli bir öğretmen ortaya koydu. Okulun öğretim kadrosu arasında 

dayanışma, samimiyet, dostluk ve karşılıklı iyi niyete sahip olduğunu söyledi. 

Eğitimli entelektüellerin eserlerini okurken, eğitim, öğretim ve eğitim hakkında bir takım orijinal ve 

değerli fikirler ortaya koymak mümkündür. Celil Mammadguluzadeh'in çalışmalarının ana konuları 

yeni laik okulları, anadili ve alfabeyi tanıtmak, okulda yaşam konularını öğretmek, öğretmenler için 

öğretmenlik gereksinimi, kız çocuklarının eğitimi, bilim, sanat, kültür ve eğitim kurumlarının 

düzenlenmesidir. 

Yaratıcılığının ilk adımlarından itibaren, Celil Mammadguluzadeh, cehaletin cehaletini de içeren, tüm 

yaşam hastalıklarına karşı yorulmadan mücadele ediyor. 

Her türlü baskıya, sömürüye, adaletsizliğe, adaletsizliğe ve baskıya karşı çıkan Celil 

Mammadguluzadeh, halkını ve çalışkan insanlarını sevdi, sevinçle derinden üzüldü, sevinçle sevindi, 

duygularını ve ihtiyaçlarını paylaştı, ihtiyaç ve ihtiyaçlarını karşıladı. Onları yapmaya, beslemeye, 

birleşmeye, bu arzu ve davranışlara karşı savaşmaya çağırdı. Yazarın temel amacı insanları esaret ve 

cehaletten kurtarmak, her türlü sosyal hastalığa neden olan çirkin böcekleri ve toksik mikropları 

sökmeye çalışmaktı. Gününün küçük iç meselelerinden, büyük sosyal ve politik meselelere kayıtsız 

kalmadı. 

Anahtar Kelimeler: Nahçıvan, Celil Mammadguluzadeh, Eğitim, Kültür, Okul 

ABSTRACT 

Jalil Mammadguluzadeh is one of the great and distinguished figures among the classical writers, 

educators and educators of Azerbaijan. Jalil Mammadguluzade's position in the struggle for democratic 
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literature and democratic enlightenment that began to develop in Azerbaijan and his intense struggle 

in this field make him a progressive democratic writer and educator. 

Enlightenment ideas play a big role in the thinker's work. Jalil Mammadguluzadeh, like many other 

educators, is not alone in the framework of education. His enlightened ideas are closely linked to the 

future freedom and happiness of hardworking people. Jalil Mammadguluzadeh considered the wide 

spread of education and culture to the masses as one of the necessary means for the liberation of the 

people. This was due to his political connections with hardworking people. 

Jalil Mammadguluzadeh, literally, well-educated, well-educated, well-educated, well-educated, fully 

educated, well-educated, well-educated teacher revealed. He said that the school has solidarity, 

sincerity, friendship and mutual goodwill among its teaching staff. 

While reading the work of educated intellectuals, it is possible to come up with a number of original 

and valuable ideas about education, training and education. The main topics of Jalil 

Mammadguluzadeh's work are introducing new secular schools, mother tongue and the alphabet, 

teaching life subjects at school, teaching needs for teachers, the education of girls, the organization of 

science, art, culture and educational institutions. 

From the first steps of his creativity, Jalil Mammadguluzadeh has tirelessly fought against all diseases 

of life, including the ignorance of ignorance. 

Jalil Mammadguluzadeh, who opposed all kinds of oppression, exploitation, injustice, injustice and 

oppression, loved his people and his hardworking people, was deeply upset with joy, shared his feelings 

and needs with joy and met his needs and needs. He called them to do, nurture, unite, fight against 

these desires and behaviors. The author's main purpose was to free people from captivity and ignorance, 

to try to remove ugly insects and toxic microbes that cause all kinds of social illnesses. He remained 

indifferent to the small domestic issues of his day and the major social and political issues. 

Keywords: Nakhchivan, Jalil Mammadguluzadeh, Education, Culture, School 
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF FREEZING-THAWING RESISTANCES OF 

CONCRETES INCORPORATING CALCINED IMPURE KAOLIN AND HIGH PURITY 

METAKAOLIN 

Kasım MERMERDAŞ 

Associate Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Harran University,  

Şanlıurfa, Turkey 

Abstract 

Utilization of supplementary cementitious powder materials (SCM) has been one of the most common 

practices for improving fresh and hardened properties of cement based construction materials. The 

effectiveness of SCMs is highly depended on the chemical composition as well as physical properties 

such as particle shape, particle size, and fineness. Being one of the most popular SCMs, metakaolin or 

calcined kaolin is obtained by thermally treatment of kaolinitic clay at convenient temperature to obtain 

pozzolanic reactivity. In this study, an experimental program was conducted to evaluate freezing 

thawing resistances of concretes modified with calcined Turkish kaolins, obtained from Çanakkale, 

Bursa, and Balıkesir, as well as  high-purity metakaolin from Czech Republic. The freezing thawing 

effect was monitored through deterioration of compressive and flexural strength, mass loss and 

ultrasonic pulse velocity. The results indicated that native calcined kaolin modified concretes had 

comparable performance as metakaolin incorporated ones. 

Keywords: Metakaolin, Freezing thawing, Concrete 
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LOKAL ENDEMİK DİPLOTAENİA BİNGOLENSİS’İN SU VE ETANOL 

EKSTRAKLARININ BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ  

DETERMINATION OF BIOLOGICAL ACTIVITIES OF WATER AND ETHANOL EXTRACTS 

OF LOCAL ENDEMIC SPECIES DIPLOTAENIA BINGOLENSIS 

Mehmet FİDAN1, İbrahim TEĞİN2, Mehmet Emre EREZ3, Süleyman Mesut PINAR4,  

Hüseyin EROĞLU5 

1 Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 56100 Siirt/Türkiye 

2Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. 56100 Siirt/Türkiye 

3 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü. 65090 Van/Türkiye  

4 Van Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü. 65090 Van/Türkiye 

5 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü. 65090 Van/Türkiye 

Özet 

Bu çalışmada Bingöl ilinde lokal endemik olarak doğal yayılışı bulunan Diplotaenia bingolensis 

türünün iki farklı çözgen ile (Saf su ve %80 Etanol) elde edilen ekstraklarına ait DPPH, FRAP ve 

Demir (III) iyonu indirgeyici aktivitesi ile toplam fenolik ve flavonoid madde miktarları belirlendi.  

Yapılan analizler sonucunda su ekstraktı için; DPPH yüzdesi (%74,23±15,87), toplam fenolik miktarı 

34,52±1,50 mg/mL (Galik asit eşdeğeri), toplam flavonoid miktarı 102,13±3,04 mg/mL (Rutin 

eşdeğeri), FRAP aktivitesi 0,12±0,04 mg/mL (FeSO4 eşdeğeri) değerleri elde edildi. %80’lik etanol 

ekstraktı için ise; DPPH % 90,69±18,35, toplam fenolik miktarı 90,06±0,41 mg/mL (Galik asit 

eşdeğeri), toplam flavonoid miktarı 345,08±3,83 mg/mL (Rutin eşdeğeri), FRAP aktivitesi 0,78±0,01 

mg/mL (FeSO4 eşdeğeri) olarak tespit edildi.  

Abstract 

In this study, DPPH, FRAP and Iron (III) ion reductive activity also total phenolic and flavonoid 

contents of Diplotaenia bingolensis species, which were naturally endemic in Bingöl province, were 

obtained with two different solvents (Pure water and 80% Ethanol).  

As a result of the analysis for pure water extract; Percentage of DPPH 74.23 ± 15.87%, total phenolic 

content 34.52 ± 1.50 mg / mL (Gallic acid equivalent), total flavonoid amount 102.13 ± 3.04 mg / mL 

(Routine equivalent) and FRAP activity 0.12 ± 0.04 mg / mL (FeSO4 equivalent) values were obtained. 

For 80% ethanol extract; DPPH 90.69 ± 18.35%, total phenolic content 90.06 ± 0.41 mg / mL (Gallic 

acid equivalent), total flavonoid amount 345.08 ± 3.83 mg / mL (Routine equivalent) FRAP activity 

0.78 ± 0.01 mg / mL (FeSO4 equivalent) were determined.  
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LOKAL ENDEMİK SALVİA SİİRTİCA'NIN ESANSİYEL VE ESANSİYEL OLMAYAN 

ELEMENTLERİNİN ICP-MS İLE ANALİZİ 

ANALYSIS OF ESSENTIAL AND NON-ESSENTIAL ELEMENTS OF LOCAL ENDEMIC 

SALVIA SIIRTICA BY ICP-MS 

İbrahim TEĞİN1 & Mehmet FİDAN2  

1Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. 56100 Siirt/Türkiye 

2 Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 56100 Siirt/Türkiye 

Özet  

Bitkiler insan sağlığında önemli rol alan ve dışardan diyet ile alınan elementlerin önemli bir kaynağını 

oluştururlar. Beslenme ile vücuda alınan elementler fizyolojik fonksiyonların gerçekleşmesinde görev 

alırlar. Bu nedenle doğru beslenme sağlık açısından son derece önemlidir. 

Bu çalışmada lokal endemik bir tür olan Salvia siirtica Kahraman. Celep & Doğan türünün ICP-MS 

ile element analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda 32 farklı element tespit edilmiştir. Bunlardan 

K (28581,07±5,99 ppm), Ca (12304,59±2,39 ppm) ve Mg (4458,74±0,80 ppm) temel macro 

elementlerin oranının yüksek olması ve Cd (1,31±0,32 ppm), Cr (4,10±1,15 ppm), Cu (8,19±2,79 

ppm), Pb (1,22±0,17 ppm), Ni (5,22±0,73 ppm) gibi ağır metallerin oranlarının düşük olması bu 

bitkinin diyet bitkisi olark önemli olabileceğini göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre Li 

(55,44±14,85 ppm), B (25,59±7,85 ppm), Na (55,63±13,91 ppm), Mg (4458,74±0,80 ppm), Al 

(780,60±0,15 ppm), P (3112,49±0,40 ppm), K (28581,07±5,99 ppm), Ca (12304,59±2,39 ppm), Cr 

(4,10±1,15 ppm), Mn (45,74±8,49 ppm), Fe (1344,31±0,01 ppm), Co (1,07±0,16 ppm), Ni (5,22±0,73 

ppm), Cu (8,19±2,79 ppm), Zn (68,06±13,98 ppm), Ga (2,55±0,29 ppm), As (0,55±0,01 ppm), Se 

(75,94±8,66 ppm), Sr (34,53±8,55 ppm), Mo (4,16±0,15 ppm), Ag (0,39±0,05 ppm), Cd (1,31±0,32 

ppm), In (72,20±0,01ppb), Sn (75,97±0,03 ppb), Sb (182,52±0,03 ppb), Ba (32,38±6,34 ppm), La 

(0,70±0,15 ppm), Ce (12,80±0,01 ppm), Pt (1,48±0,27 ppb), Tl (13,44±0,00 ppb), Pb (1,22±0,17 ppm), 

Bi (10,68±0,00 ppb) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Salvia siirtica’nın önemli bir besin 

elementi kaynağı olabileceği düşünülmektedir. 

Abstract  

Plants play an important role in human health and are an important source of elements taken from 

outside diet. The elements taken into the body through nutrition take part in the realization of 

physiological functions. Therefore. proper nutrition is extremely important for health. In this study. 

elemental analysis of Salvia siirtica Kahraman Celep & Doğan. which is a local endemic species. was 

by ICP-MS. As a result of the analysis. 32 different elements were determined. Of these. K 

(28581.07±5.99 ppm). Ca (12304.59±2.39 ppm). and Mg (4458.74±0.80 ppm) high ratio of the basic 

macro elements and Cd (1.31±0.32 ppm). Cr (4.10±1.15 ppm). Cu (8.19±2.79 ppm). Pb (1.22±0.17 

ppm). Ni (5.22±0.73 ppm) such as Low rates of heavy metals  indicate that this plant may be important 

as a diet plant. According to the analysis results. Li (55.44±14.85 ppm). B (25.59±7.85 ppm). Na 

(55.63±13.91 ppm). Mg (4458.74±0.80 ppm). Al (780.60±0.15 ppm). P (3112.49±0.40 ppm). K 

(28581.07±5.99 ppm). Ca (12304.59±2.39 ppm). Cr (4.10±1.15 ppm). Mn (45.74±8.49 ppm). Fe 
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(1344.31±0.01 ppm). Co (1.07±0.16 ppm). Ni (5.22±0.73 ppm). Cu (8.19±2.79 ppm). Zn (68.06±13.98 

ppm). Ga (2.55±0.29 ppm). As (0.55±0.01 ppm). Se (75.94±8.66 ppm). Sr (34.53±8.55 ppm). Mo 

(4.16±0.15 ppm). Ag (0.39±0.05 ppm). Cd (1.31±0.32 ppm). In (72.20±0.01ppb). Sn (75.97±0.03 ppb). 

Sb (182.52±0.03 ppb). Ba (32.38±6.34 ppm). La (0.70±0.15 ppm). Ce (12.80±0.01 ppm). Pt (1.48±0.27 

ppb). Tl (13.44±0.00 ppb). Pb (1.22±0.17 ppm). Bi (10.68±0.00 ppb) were determined. These results 

suggest that Salvia siirtica may be an important source of nutrients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA GASTROİNTESTİNAL 

SEMPTOMLARIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Öğr. Gör. Şeyma TRABZON 

Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sakarya/Turkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Havva SERT  

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıları Hemşireliği Anabilim Dalı 

Sakarya/Turkiye 

Özet  

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) gastrik içeriğin özofagusa ve daha yukarısına geri akmasıyla 

karekterize, komplikasyonlara ve gastrointestinal (GİS) semptomların görülmesine sebep olan, yaygın 

görülen kronik bir hastalıktır. 

Araştırma GÖRH teşhisi almış bireylerin son 3 aylık GİS semptomlarının varlığını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesi gastroenteroloji polikliniğine başvuran GÖRH tanısı 

almış 161 hasta oluşturdu. Sosyodemografik özellikleri içeren hasta bilgi formu ve Gastrointestinal 

Semptom Anketi kullanılarak birebir görüşme yöntemi ile veriler toplandı. Toplanılan verilerin analizi 

bilgisayar ortamında yapıldı. 

Hastaların % 68,9’u kadın, %44,1’i 20-40 yaş aralığında, %76,4’ü evli, %83,9’u çekirdek aileye sahip, 

%41,6’sı ilkokul mezunu, %65,7’si çalışmıyor, %44,1’inin geliri giderine eşit, %55,9’u sigara, 

%93,2’si alkol kullanmamaktadır. Günlük ortalama içilen sigara sayısı 12,37±7,81 adet olup sigara 

içilen süre 20,2±10,46 yıldır. Sigarayı bırakma süresi ise 128,57±93,57 aydır. BKİ değerlendirilen 

hastaların %32.9’unun kilolu %31.7’sinin ise obez olduğu belirlendi. Son 3 ay içinde hastaların 

%13,1’i yutma güçlüğü, %46’sı mide ekşimesi, %31,6’sı erken tokluk hissi, %55,3’ü yemek sonrası 

şişkinlik, %51,6’sı karın şişkinliği, %32,3’ü bulantı, %13,6’sı kusma, %33,6’sı karın ağrısı, %36,7’si 

ishal/kabız, %13,7’si bol ya da sulu dışkılama, %18,6’sı acilen dışkılama ihtiyacı hissetme, %20,5’i 

sert veya topak topak dışkılama, %9,9’u anal tıkanma, %3,1’i dışkı tutama sorunlarını sık sık ve çok 

sık yaşadıkları belirlendi.  

GÖRH hastalarında GİS semptomlarının yaygın görüldüğü ve özofagus ve üst dismolite 

semptomlarının bağırsak semptomlarından daha fazla görüldüğü bulundu. 

Anahtar Kelime: Gastroözofageal reflü hastalığı, gastrointestinal semptom, kronik hastalık.  
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UÇUCU KÜL İÇEREN KATKILI ÇİMENTOLARIN NANO BOYUTLU KALSİT İLE 

AKTİVE EDİLMESİ: KIVAM VE PRİZ SÜRELERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Serhat DEMİRHAN 

Batman Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Batı Raman, 

Kampüsü/BATMAN 

Özet 

Karbondioksit salınımının yaklaşık %8’inden sorumlu olan çimentonun ekolojik zararını azaltmak için 

çimento yerine ikame edilmek üzere doğal veya endüstriyel yan ürün olarak elde edilen mineral katkılar 

kullanılmaktadır. Bu katkılar, çok yüksek oranda kullanıldığında erken yaş dayanım problemi 

oluşmakta olup, bu durum mineral katkıların yüksek oranda kullanımını kısıtlamaktadır. Nano boyutlu 

taneciklerin çimentoda kullanılmasıyla katkılı çimentoların erken yaş dayanım kazanımında gelişim 

elde edildiğinden nano boyutlu taneciklerle erken yaş dayanım probleminin giderilmesi uygun bir 

yöntemdir. Mevcut deneysel çalışmanın temel amacı, yukarıdan aşağıya (top-down) yöntemiyle 

üretilmiş ve Nano SiO2 ve Nano Al2O3 gibi nano malzemelere kıyasen çok daha ucuz olan Nano 

boyutlu kalsit (NC) kullanımıyla farklı oranlarda uçucu kül (UK) içeren katkılı çimentoların 

aktivasyonunun incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda farklı oranlarda UK içeren CEM II-A/V (%20 

UK), CEM II-B/V (%35 UK), CEM IV-B (%50) ve CEM I tipli çimentolara minör ilave bileşen 

aralığında (%0, %2.5 ve %5) NC eklenerek 12 çimento hamuru üretilmiş olup, bu karışımların TS EN 

196-3’e uygun bir şekilde hem kıvam ve hem de priz süreleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; 

NC kullanım oranı arttıkça standart kıvam için gerekli su miktarında azalma gözlemlenirken UK 

kullanım oranındaki artışla birlikte su ihtiyacında da artış gözlemlenmiştir. NC kullanımından dolayı 

karışımlarda hem çekirdeklenme etkisi (C3S ile) hem de kimyasal etki (UK’deki Al2O3 ile) neticesinde 

hidratasyon ürünlerinde artış tespit edilmiş ve bunun sonucu olarak ta priz başlama ve sona erme 

sürelerinde kısalma gözlemlenmiştir. Genel olarak, priz başlama ve sona erme sürelerindeki azalış 

NC+UK kullanılan karışımlarda daha net gözlemlenmiştir. 

  

 Anahtar Kelimeler: Nano kalsit, kıvam, priz süresi 
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MİKRONİZE KALSİTİN FARKLI ORANLARDA UÇUCU KÜL İÇEREN KATKILI 

ÇİMENTOLARIN KIVAM VE PRİZ SÜRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Serhat DEMİRHAN 

Batman Üniversitesi 

Barış ÖZ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi 

Levent ARSLAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi 

Özet 

Normal portland çimentosunun üretimi çok yüksek enerji gerektirmekte olup, bir ton klinker üretimi 

için yaklaşık olarak bir ton karbondioksit doğaya salınmaktadır. Bu nedenle, uçucu kül (UK) gibi 

endüstriyel yan ürün olan mineral katkıların çimentoda farklı oranlarda ikame edilerek daha ekonomik 

ve çevre dostu bir çimento üretilmesi önem arz etmektedir. Yüksek hacimde mineral katkı kullanımı 

erken dönem dayanım gelişimini olumsuz etkilediğinden dolayı bu durumun çimentoya kıyasen çok 

daha küçük boyutta olan mikronize taneciklerle iyileştirilmesi olumlu bir adım olabilir. Bu amaç 

doğrultusunda, ticari olarak ülkemizde temin edilebilen mikronize kalsitin (MC) farklı oranlarda UK 

içeren katkılı ve CEM I tipli çimentoların TS EN 196-3’e göre hem kıvam hem de priz süreleri 

üzerindeki etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Mevcut çalışma kapsamında CEM II-A-V (%20 UK), 

CEM II-B/V (%35 UK), CEM IV-B (%50) ve CEM I tipli çimentolara minör ilave bileşen aralığında 

(%0, %2.5 ve %5) MC eklenerek 12 karışım üretilmiştir. Kıvam ve priz süreleri tayini deneylerinden 

elde edilen sonuçlara göre; MC kullanım oranı arttıkça standart kıvam için gerekli su miktarında 

azalma, UK kullanım oranındaki artışla birlikte ise su ihtiyacında artış gözlemlenmiştir. MC’nin 

kullanıldığı karışımlarda çekirdeklenme etkisi (C3S ile) ve kimyasal etki (UK’deki Al2O3 ile) 

neticesinde hidratasyon ürünlerinde oluşan artışın bir neticesi olarak priz sürelerinde kısalma tespit 

edilmiştir. Genel itibariyle, priz sürelerindeki azalış MC+UK kullanılan karışımlarda daha net 

gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikronize kalsit, kıvam, priz süresi 
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EGZERSİZİN TROİD HORMANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Songül DOĞANAY 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Sakarya/Turkiye 

Özet 

Egzersiz, vücut iç dengesinde değişiklikler oluşturan stresli bir durumdur ve egzersizde oluşan hücresel 

hasarın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Egzersiz sırasında metabolik talep artar. Artan metabolik 

taleple birlikte yüksek termogenez ısı dağıtıcı vazodilatasyon tarafından dengelenmeye çalışılır. Bu 

durumda, metabolizma hızı ve oluşan termogenez tiroid hormonları tarafından düzenlenir.  

Yapılan çalışmalarda uzun süreli antrenman yapanlarda kontrol gruplarına oranla troid hormon  

yoğunluklarında artış olmasının, metabolik olarak performansa olumlu etkiler yapabileceğini 

düşündürmektedir. Tiroid hormonları uzamış ağır egzersizlerde artar. Ağır egzersizden hemen sonra 

kanda T3 ve T4 konsantrasyonları artmakta egzersizden sonraki birkaç gün içinde egzersizden önceki 

değerlerin de altına düşmektedir. Uzun süreli submaksimal egzersizler sonrasında TSH yükselebilir, 

egzersiz anında düşer. TSH daki bu uzamış ve belirgin yükselme egzersiz nedeniyle tiroid 

hormonlarındaki periferal eksilmeden kaynaklanır. T3 ve T4’ün kanda eksikliği hipofizden TSH 

salgısını uyarır.  

Literatürdeki araştırma bulguları değerlendirildiğinde; Egzersizin TSH salınımı konusunda fikir 

birliğinin sağlanamadığını, egzersizin tipi, yoğunluğu ve süresinin TSH salınmasını etkileyebileceği 

gibi akut ya da kronik yapılan egzersizlerin serum tiroid hormon seviyelerinde değişimler 

oluşturabileceği belirtilmektedir. Uzun dönem değişikliklerle kısa dönem değişikler arasında 

farklılıklar olabileceğini, egzersizin sonlandırılmasıyla bu durumun düzelebileceğini ve bunun da 

hemokonsantrasyondan kaynaklandığını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, troid hormonları, TSH. 
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HAYVANSAL VE BİTKİSEL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ 

 

Nurlan AKHMETOV1 & Gani İSAYEV2 

 
1Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı,  

Ankara, Türkiye 
2Ahmet Yesevi Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkistan, 

Kazakistan 

 

Özet 

 

Gün geçtikçe artan nüfusun hayvansal kaynaklı protein gereksinimini karşılayabilmek 

amacıyla, hayvancılığın yoğun bir şekilde yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ancak, hızla 

gelişmekte olan hayvancılık işletmelerindeki modernleşme ve yoğun işletmecilik, bir 

takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda önemli bir ekonomik 

potansiyel olan atıklar hayvan sayısı ile birlikte çevre için büyük sorun olmaktadır. 

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan atıklar ve 

atık sular, potansiyel bir kirletici olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan biyogazın oluşumu, 

bitkisel ve hayvansal atıkların biyogaz teknolojisinde kullanımı incelenmiştir. Ayrıca 

biyogaz üretiminde organik atıkları etkin ve yaygın bir şekilde kullanmak için önerilerde 

bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik çürüme, biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıklar 

 

Аңдатпа 

 

Күн өткен сайын халық санының артуы жануарлардан алынатын ақуыз 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мал шаруашылығын қарқынды түрде 

жетілдіру қажеттілігін туғызып отыр. Алайда, қарқынды дамып келе жатқан мал 

шаруашылығы кәсіпорындарын жаңғырту және қарқынды басқару кейбір 

экологиялық мәселелердің туындауына жол ашты. Сонымен бірге, маңызды 

экономикалық әлеует болып табылатын қалдықтар жануарлар санының артуымен 

бірге қоршаған орта үшін үлкен мәселе болып табылады. Егер қажетті алдын алу 

шаралары қарастырылмаса, мал шаруашылығы кәсіпорындарында пайда болатын 
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қалдықтар мен қалдық сулар потенциалды бір ластағыш ретінде қарсымызға 

шығары сөзсіз. 

Бұл мақалада жаңартылатын энергия көздері арасынан орын алатын биогаздың 

түзілуі, өсімдік және жануарлар қалдықтарын биогаз технологиясында 

қолданылуы қарастырылған. Сонымен қатар, биогазды өндіруде органикалық 

қалдықтарды тиімді және кеңінен пайдалану ұсынылды. 

 

Кілттік сөздер: Анаэробты ашу, биогаз, жануар және өсімдік қалдықтары. 
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NİKOTİN BAĞIMLILIK DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİ İNDEKSİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1Dr. Öğr. Üyesi Songül DOĞANAY, 2Öğr. Gör. Şeyma TRABZON,  

3Öğr. Gör. Seda GÖGER 

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Sakarya/Turkiye  

2Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sakarya/Turkiye 

3Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sakarya/Turkiye 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, üniversite eğitimi alan sigara içen öğrencilerde nikotin bağımlılık düzeyi ile 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları düzeyi arasındaki ilişkinin  belirlenmesini amaçlandı.  

Bu çalışma bir üniversitede sağlık alanında öğrenim gören ve sigara içen 67 gönüllü 1.ve 2. sınıf 

üniversite öğrencileri ile yapıldı. Öğrencilerin sosyodemografik durumlarını belirlemek amacı ile 

bilimsel kaynaklar desteği ile hazırlanan anket formu kullanıldı. Nikotin bağımlılık düzeyi Fagerström 

Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT), uyku kalitesi indeksini belirlemek için Pittshburh Uyku Kalitesi 

İndeksi (PUKİ) Ölçeği kullanıldı ve istatistiksel analizler yapıldı. 

Çalışmaya katılanların % 64,2’si kadın, % 97’si bekar, % 55,2’sinin gelir durumu gidere eşit, 

%50,7’sinin anne öğrenim durumu, %38,8’inin baba öğrenim durumu ilköğretim düzeyidir. 

Öğrencilerin % 46,3’ü yurtta kalmaktadır. Katılımcıların hepsi sigara kullanmakta olup %58,7’si lisede 

sigara kullanmaya başlamış ve %31,3’ünün anne, baba ve kardeşi sigara kullanmaktadır. Sigaraya 

devam etme nedeni olarak katılımcıların % 41,8’inin zevk aldıklarını, % 32,8’i ise arkadaş etkisi ile 

sigaraya başladıklarını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların % 67,2’si alkol kullanmamakta olup, 

alkol kullananların % 23,9’u ayda bir kez alkol tüketmektedir. Katılımcıların bağımlılık düzeylerine 

bakıldığında  ise bayan öğrencilerin % 22’si düşük, 40’ının  orta düzeyde bağımlı oldukları görüldü. 

Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi alt bileşenleri ve toplam puanı ile FNBT ölçeği arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (P>0,05).  

FNBT kullanarak yapılan nikotin bağımlılık düzeyi araştırmamızda bağımlılık düzeyi ile uyku kalitesi 

indeksi arasında anlamlı fark bulunmadı. Örneklem büyüklüğü genişletilerek çalışmanın devam 

ettirilmesi kanaatindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: Nikotin,  bağımlılık, uyku kalitesi indeksi. 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 

29 Kasım-1 Aralık 2019       ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 150 

MAX-COTORSION DIMENSIONS OF MODULES AND RINGS 

MODÜL VE HALKALARIN MAX-COTORSION BOYUTLARI 

Yusuf ALAGÖZ 

Izmir Institute of Technology, Department of Mathematics, Izmir 

Abstract 

A right module A is said to be max-cotorsion  if 𝐸𝑥𝑡𝑅
1(𝐵, 𝐴) = 0  for any max-flat right module B. In 

this study, we introduce a dimension, called max-cotorsion dimension, for modules and rings. The 

relations between the max-cotorsion dimensions and other homological dimensions are studied. Further 

we discuss when the max-cotorsion envelope of any right R-module is max-flat and when the max-

cotorsion envelope of any projective right R-module is projective. Finally, we give the 

characterizations of  right perfect rings and right SF-rings by using the max-cotorsion dimensions of 

modules. 

Keywords: Max-cotorsion module; max-cotorsion dimension, right SF-ring. 

Özet 

Bir sağ modül A’ya max-cotorsion denir eğer her max-flat sağ modül B için 𝐸𝑥𝑡𝑅
1(𝐵, 𝐴) = 0 ise. Bu 

çalışmada, modül ve halkalar için max-cotorsion boyutunu tanımladık. Max-cotorsion boyutu ve diğer 

homolojik boyutların arasındaki ilişkiler çalışıldı. Ayrıca herhangi bir modülün max-cotorsion 

örtüsünün ne zaman max-flat olduğunu ve herhangi bir projektif modülün max-cotorsion örtüsünün ne 

zaman projektif olduğunu tartıştık. Son olarak max-cotorsion boyutunu kullanarak sağ Perfect ve sağ 

SF halkalarınının karakterizasyonlarını verdik. 

Anahtar Kelimeler: Max-cotorsion modüller; max-cotorsion boyutu; sağ SF-halka. 
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RIGHT ORTHOGONAL CLASS OF  CO-ABSOLUTELY CO-PURE MODULES IN TERMS 

OF RELATIVE NOTIONS 

BAĞIL KAVRAMLAR AÇISINDAN CO-ABSOLUTELY CO-PURE MODÜLLERİN SAĞ DİK 

ORTOGONAL SINIFI 

Yusuf ALAGÖZ 

Izmir Institute of Technology, Department of Mathematics, Izmir 

Abstract 

A right module C is said to be co-absolutely co-pure (c.c. in short) if every exact sequence of modules 

ending with C is copure exact, equivalently 𝐸𝑥𝑡𝑅
1(𝐶, 𝐴) = 0  for every cofinitely related module A. 

Clearly every projective module is c.c. But the converse need not be true, for instance the additive 

group ℚ is c.c. ℤ-module but ℚ is not projective. We introduced and studied the concept of the right 

orthogonal class ℭ⏊ of the class of c.c. modules ℭ in terms of relative copure-subinjectivity. A right 

module A is called cc-cotorsion if A ∈ ℭ⏊. We gave examples of cc-cotorsion modules and compare 

cc-cotorsion modules with cotorsion modules. We obtain characterizations of  right CDS rings and 

right V-rings with the help of  cc-cotorsion modules and relative copure-subinjectivite modules. 

 

Keywords: Co-absolutely co-pure modules; copure exact sequences, right CDS rings. 

 

Özet 

Bir sağ modül C’ye co-absolutely co-pure (kısaca c.c.) denir eğer C ile biten her kısa tam dizi copure 

tamsa, denk olarak her cofinitely related modül A için 𝐸𝑥𝑡𝑅
1(𝐶, 𝐴) = 0  ise. Her projektif modül’ün 

c.c. olduğu kolaylıkla görülebilir. Fakat tersi her zaman doğru değildir, mesela toplamsal grup ℚ  c.c. 

ℤ-modül dür, fakat ℚ projektif değildir. Bu çalışmada c.c. modül sınıfı ℭ nin sağ ortogonal sınıfı 

ℭ⏊ bağıl kavramlar açısından tanımlandı ve incelendi. Bir sağ modül A’ya cc-cotorsion modül denir 

eğer A modülü ℭ⏊ sınıfına aitse. C.c-cotorsion modül örnekleri verdik ve bu modülleri cotorsion 

modüllerle kıyasladık. C.c-cotorsion modüller ve bağıl copure-altinjektif modüller yardımıyla sağ CDS 

halka ve sağ V-halkaları karakterize ettik. 

 

Anahtar Kelimeler: Co-absolutely co-pure modüller; copure tam diziler; sağ CDS halkalar. 
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TOLUEN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİĞİNİN ŞIRNAK KÖMÜRÜNDEN ÜRETİLEN CHAR 

ÜZERİNE ADSORPSİYONU İÇİN PROSES KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU 

Ebru BATUR & Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 

Siirt Üniversitesi 

Özet 

Uçucu organik bileşikler, hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi şekilde zarar veren açık ve kapalı 

havadaki en büyük çevresel tehlikelerden biri olarak kabul edilmektedir. Mevcut çalışmada, en önemli 

uçucu organik bileşiklerden biri olan toluenin gaz adsorpsiyon prosesinde etkili olan koşulları optimize 

etmek için Box-Behnken tasarımı (BBT) ve yanıt yüzey metodu (YYM) uygulanmıştır. Çalışmada, 

adsorpsiyon süresi, toluen başlangıç konsantrasyonu ve sıcaklık bağımsız değişken, adsorpsiyon 

kapasitesi ise prosesin yanıtı olan bağımlı değişkenler olarak seçilmiştir. Şırnak kömüründen üretilen 

char toluen uzaklaştırmak için düşük maliyetli bir adsorbent olarak kullanıldı. Termo gravimetrik analiz 

(TGA) ile belirlenen 550℃ sıcaklıkta ve 30 dakika üretim süresimde, boru tipi fırında azot gazı 

varlığında üretilen char adsorbenti için en yüksek iyot sayısı 670 mg/g olarak bulundu. BBT ve YYM, 

optimum proses parametreleri belirlemek için adsorpsiyon koşulları ile adsorpsiyon kapasitesi 

arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için bir yaklaşım geliştirmek üzere başarıyla uygulandı. Bu çalışma 

sonuçları, Şırnak kömüründen üretilen charın, gaz fazındaki toluenin uzaklaştırılmasında 

kullanılabilecek yeni, ucuz ve etkili bir adsorbent geliştirilmesinde bir öncü olarak kullanılması 

gerektiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deneysel tasarım; Gaz adsopsiyonu; Yanıt yüzey metodu; Toluen. 
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CHAR ADSORBENTİ KULLANILARAK BENZENİN GAZ ADSORPSİYON PROSESİNİN 

OPTİMİZASYONU ÜZERİNE YANIT YÜZEY METODU İLE BİR MODELLEME 

ÇALIŞMASI 

Ebru BATUR  & Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUTLUAY 

Siirt Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmada, benzenin gaz adsorpsiyon prosesinin değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım 

geliştirmek için yanıt yüzey metodu (YYM) kullanıldı. Uçucu organik bileşiklerin bir modeli olarak 

seçilen benzenin gaz adsorpsiyonu için düşük maliyetli bir adsorbent olarak kullanılan char, -850+500 

µm partikül boyutundaki Şırnak kömüründen elde edildi. Adsorpsiyon prosesinin modellenmesinde, 

adsorsiyon süresi, benzen başlangıç konsantrasyonu ve adsorpsiyon sıcaklığı gibi operasyonel 

parametrelerin etkisi, merkezi kompozit tasarım (MKT) yaklaşımı kullanılanak incelendi. Optimum 

proses parametrelerini belirlemek için MKT yaklaşım temelli YYM başarıyla uygulandı ve benzenin 

gaz adsorpsiyonu için elde edilen optimum proses parametreleri altında, maksimum adsorpsiyon 

kapasitesi tespit edildi. Model sonuçları ve deneysel veriler arasındaki bir karşılaştırma, yüksek bir 

korelasyon katsayısı verdi ve YYM modelinin, char adsorbenti ile benzenin gaz adsorpsiyonunu 

öngörebildiğini gösterdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Gaz adsopsiyonu; Char adsorbenti; Merkezi kompozit tasarım; Yanıt yüzey 

metodu. 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 154 

ÜÇLÜ  OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞ  ÇATISIZ BİNALARDA  

BİNA MESAFELERİNİN AKIŞ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN  

DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÖLBAŞI1, Prof. Dr. Ertan BUYRUK1,  

Dr. Öğr. Üyesi Koray KARABULUT2 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

58140 Merkez, Sivas 

2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü  

58140 Merkez, Sivas 

Özet 

Aerodinamik rüzgar, insanların sağlıklı ve konforlu yaşayabilmesi için oluşturulan çevrenin ısıl 

performansını önemli ölçüde etkileyen bir iklim elemanıdır. Binaların ısıl konforunun sağlanmasında, 

binalar arasındaki mesafelerin ve binaların birbirlerine göre konumlandırılmasının büyük önemi vardır. 

Bina ve çevresi arasındaki rüzgar, ayrılma bölgeleri ve çoklu girdap sistemleri oluşturur. Burada oluşan 

ayrılma bölgeleri ve girdap sistemleri binalar üzerine etki edecek rüzgar kuvvetlerinin belirlenmesinde 

ve tasarım kriterlerinin göz önüne alınmasında önemlidir. Bu çalışmada aynı boyut ve geometriye sahip 

çatısız 3 bina modelinin çapraz olarak yerleştirilmesi durumunda bina modelleri etrafındaki akış yapısı 

deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada 5x5x5cm boyutlarında çatısız üç bina kullanılmış olup, 

binalar arası mesafelerin 6.25 cm ile 7.5 cm olması durumunda bina çevrelerindeki akış yapıları kapalı 

devre açık yüzeyli su kanalında Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) kullanılarak 

incelenmiştir. Deneyler neticesinde, öncelikle anlık hız alanları <V> elde edilmiş, bu veriler 

kullanılarak zaman ortalama hız alanları <V>, akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> 

çizilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bina Aerodinamiği, Akış Ayrılması, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV) 
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HEAVY METALS CONCENTRATIONS IN DRILLING FLUIDS AND DRILL CUTTINGS 

IN OIL EXPLORATION FIELD IN ADIYAMAN, TURKEY 

Ahmed ELİLYAS1, Abdullah ÖZKAN1, Vildan ÖZKAN1 

1Department of Petroleum and Natural Gas, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Iskenderun 

Technical University, Hatay, Turkey 

Abstract  

During drilling process to explore and produce oil, there are many wastes (fluid and solid) resulted 

from this process. There are some reports indicating the exicestance of heavy metals that may be toxic 

and threatens the life of organism.   

The present study aims to investigate some heavy metals concentrations (Cd, Cr, Ni, Ba, Pb, Fe, Cu, 

Mn, As, Co, V) in eleven samples of drilling mud and drill cutting collected from different depths (0 

to 2000 m) of the oil exploration field. The amounts of heavy metals were obtained by using LA-ICP-

MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) instrument. 

The obtained results revealed that the amounts of heavy metals were as next order 

Fe>V>Ba>Pb>Mn>Cu>Cd>Cr>Ni>As>Co in drilling mud samples and as the order 

Fe>V>Pb>Mn>Cr>Ni>Cu>Co>Cd>As in drill cutings samples.  

In conclusion, the samples were polluted with high concentrations of lead range from 133 to 32677 

mg.kg-1 (in spent mud samples), cadmuim range from 19,18 mg.kg-1 (in sample of driling mud taken 

from 250 m depth) to 0.325 mg.kg-1 (in sample of drilling mud taken from 1500 m depth), vanadium 

18291 mg.kg-1  (in drill cutting sample taken from 1500 m depth) to 8229 mg.kg-1 (in driling mud 

sample taken from 1500 m) while amounts of other metals were in normal limits.  

Keywords: Heavy metals, Drill cuttings,  Drilling fluids, LA-ICP-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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COMPARISON OF MOLECULAR IMPRINTED NANOSENSORS FOR DETERMINATION 

OF TOBRAMYCIN WITH OTHER ANALYTICAL METHODS 

Mehmet Lütfi YOLA1, Nuran ÖZALTIN2, Ahmed ELİLYAS3, Abdullah ÖZKAN3,  

Vildan ÖZKAN3 

1Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Iskenderun 

Technical University, Hatay, Turkey 

2Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Hacettepe University, Ankara, Turkey 

3Faculty of Engineering and Natural Sciences, Iskenderun Technical University, Hatay, Turkey 

Abstract  

Tobramycin (TOB) is aminoglycoside antibiotics which compose of two or more amino-sugars linked 

by glycosidic bonds to an aminocyclitol named 2-desoxystreptamine.  However, the use of large 

amount may cause the effects of totoxicity and nephrotoxicity. Hence, the monitoring of the drug in 

patients is important. Over the past two decades, molecular imprinted polymers have attracted a broad 

interest from scientists in sensor development. In the preparation of molecular imprinted polymers, the 

desired molecule (template) induces the creation of specific recognition sites in the polymer. In this 

study, the molecular imprinted nanosensors were compared with the other methods and techniques for 

the determination of TOB in the literature. 

Keywords: Tobramycin, Molecular imprinted sensors, Quartz crystal microbalance, Electrochemistry 
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MORTALİTE GELİŞEN PERİNATAL ASFİKSİ OLGULARIN RETROSPEKTİF 

İNCELENMESİ 

Halil DOLAP1, Halil ASLAN2, Hüseyin GÜMÜŞ3 

1Dr. Araş. görv. Harran Üniveristesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yenidoğan 

Yoğun Bakım Kliniği 

2Dr. Araş. görv. Harran Üniveristesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yenidoğan 

Yoğun Bakım Kliniği 

3Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniveristesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yenidoğan 

Yoğun Bakım Kliniği 

Özet 

Perinatal asfiksi (PA), term ve preterm bebeklerde ilerleyen zamanlarda görülen nörolojik morbiditenin 

en önemli nedeni ve mortalite oranını %35’e kadar yükseltebilen ciddi bir durumdur. Perinatal asfiksi, 

düşük plasental gaz değişimi veya doğum sonrası olaylar nedeniyle bozulmuş pulmoner 

ventilasyondan kaynaklanan, arteriyel hipoksemi, hiperkarbi ve metabolik asidoz nedeniyle oluşur. Bu 

çalışmada PA tanısı almış ve mortalite gelişen olguların pH, Baz Defisiti (BD) ve Amplitüd 

Elektroensefalografi değerlendirilmesi (aEEG) bulgularını araştırmayı amaçladık. 

Bu prospektif çalışmaya, yenidoğan yoğun bakım (YDYB) kliniğinde ve perinatal asfiksi tanısı ile 

takip edilen 7 olgu alındı. Kan gazı parametreleri, ilk 30 dakikada, soğuk zincir koşullarında, kan gazı 

analiz cihazı (Abbott Point of Care Inc., Princeton, NJ, ABD) kullanılarak belirlendi. Amplitüd 

Elektroensefalografi değerlendirilmesi olgulara 80 saat süreyle Olympic CFM Brainz Monitor model 

cihazı ile yapıldı. Olguların 24, 48, 72. Saatlerdeki aEEG bulguları kaydedildi. Veriler SPSS 

programında analiz edildi. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde PA tanısı ile takip ve tedavi edilen 89 olgu tarandı.  PA tanısı ile 

takip ve tedavi esnasında mortalite gelişen 7 olgu çalışmaya alındı. Olguların doğum haftası 36-42(38), 

Doğum ağırlıkları 2300-3600(2900) gr, cinsiyet 4 kız/ 3 erke idi. Olguların pH 6,30-6,98(6,84), BD 

18-40(23) mmol/L idi. Olguların 24. Satteki aEEG takiplerinde pattern sınıflamasına göre 6 tanesinin 

Low Voltage 1 tanesinin ise Burst suppression olduğu tespit edildi. 24-48. Saatlerde 2 olguda mortalite 

gelişti ve olguların Low Voltage aEEG bulgularının olduğu ve tanı anındaki BD ise 40 ve 21 mmol/L 

olduğu tespit edildi. Olgulardan 1 ininde 48-72 saatler arasında mortalite gelişti ve aEEG bulgularının 

tanı anından itibaren Low Voltage olduğu ve BE sinin 33 mmol/L olduğu tespit edildi. 72. Satten sonra 

mortalite gelişen olguların ise 1 olguda Low Voltage, 2 olguda Burst suppression, ve 1 olguda ise ilk 

48 saat boyunda Low Voltage ve Burst suppression olduğu devamında da Discontiniu normal voltage 

olduğu tespit edildi. 

Çalışmamızda mortalite gelişen olguların ağır anormal aEEG bulgularının olduğu tespit edildi. 24-48 

saat devam eden Low Voltage veya Burst suppression mortalite gelişimiye ilgili ve bu sonuçların 

literatürle uyumlu olduğu tespit edildi. 

Anahtar kelimeler: Perinatal asfiksi, Mortalite, Amplitüd Elektroensefalografi 
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MANYETİK Fe3O4/AC NANOPARTİKLERİNİN YENİ BİR ADSORBENT OLARAK 

SENTEZLENMESİ VE BENZENİN GAZ ADSORPSİYONUNDA KULLANIMININ 

İNCELENMESİ 

Mehmet Şakir ECE 

Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Ömer ŞAHİN 

Prof. Dr., Siirt Üniversitesi 

Sinan KUTLUAY 

Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmada, manyetik Fe3O4/AC nanopartikleri yeni bir nano-adsorbent olarak sentezlendi ve en 

önemli uçucu organik bileşiklerden biri olan benzenin gaz adsopsiyonu için kullanıldı. Benzenin gaz 

adsorpsiyon prosesinin değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım geliştirmek için yanıt yüzey metodu 

(YYM) kullanıldı. Benzen gaz adsorpsiyon uygulamasında kullanılan manyetik nano-adsorbent, 

birlikte çökeltme ve sol-gel yöntemiyle sentezlendi. Adsorpsiyon prosesinin modellenmesinde, 

adsorsiyon süresi, benzen başlangıç konsantrasyonu ve adsorpsiyon sıcaklığı gibi operasyonel 

parametrelerin etkisi, YYM altında bulunan merkezi kompozit tasarım (MKT) yaklaşımı kullanılanak 

incelendi. Deneysel tasarımda, MKT yaklaşımı tabanlı YYM, adsorpsiyon koşulları ile adsorpsiyon 

kapasitesi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için bir yaklaşım geliştirmek amacıyla başarıyla 

uygulandı. Çıkış yanıtını tahmin etmek için RSM tarafından ampirik bir model geliştirildi. Elde edilen 

kuadratik modelin cevap değişkenini başarıyla temsil ettiği görüldü. Varyans analizi (ANOVA) ve tepki 

yüzeyi eğrilerinin sonuçları adsorpsiyon parametrelerinin tepki değişkenleri üzerinde anlamlı derecede 

etkili olduğunu ortaya koydu. Sonuçlar, MKT yaklaşımı tabanlı YYM’nin, benzenin gaz 

adsorpsiyonunda başarıyla uygulanabileceği gösterdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Nano-adsorbent; Merkezi kompozit tasarım; Yanıt yüzey metodu; Gaz 

adsopsiyonu. 
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SİLİKA KAPLI VE AKTİF KARBON DESTEKLİ MANYETİK Fe3O4/AC@SiO2 NANO-

ADSORBENT KULLANILARAK TOLUENİN GAZ ADSORPSİYON PROSESİNİN 

OPTİMİZASYONU 

Mehmet Şakir ECE 

Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Sinan KUTLUAY 

Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi 

Ömer ŞAHİN 

Prof. Dr., Siirt Üniversitesi 

Özet 

Son yıllarda, nanoteknoloji, çevre araştırmacılarının temel zorluklarını artıran, süreçleri iyileştiren ve 

kirleticileri gidermek için daha güvenli, daha ucuz ve daha uygun yaklaşımlar sunan en etkili teknoloji 

olmuştur. Bu çevresel çalışma, daha derin bir perspektif sunarak mevcut toluen adsorpsiyon 

teknolojisine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, hayati bir risk oluşturan toluenin gaz adsorpsiyonu 

için nanoteknoloji kullanılmıştır. Bu çalışma, Fe3O4, önce aktif karbon ile, sonra SiO2 ile kapladı, 

böylece sentezi çok basit olan bir adsorbent sentezlendi ev bu sentezlenmiş nano-adsorbent toluen 

adsorpsiyonu için başarılı ve verimli bir şekilde uygulandı. Toluenin gaz adsorpsiyon uygulamalarında 

kullanılan manyetik nano-adsorbent, birlikte çökeltme ve sol-gel yöntemiyle sentezlendi. Deneysel 

tasarımda, adsorpsiyon işleminde anahtar rol oynayan adsorpsiyon süresi, başlangıç konsantrasyonu 

ve adsorpsiyon sıcaklığı gibi parametrelerin etkilerini değerlendirmek için Box-Behnken deneysel 

tasarımı ve yanıt yüzey metodu (YYM) kullanıldı. Box-Behnken deneysel tasarımı ve YYM, optimum 

işlem parametrelerini belirlemek için adsorpsiyon koşulları ile adsorpsiyon kapasitesi arasındaki 

ilişkiyi daha iyi anlamak için bir yaklaşım geliştirmek amacıyla başarıyla uygulandı. Sonuçlar, Box-

Behnken deneysel tasarımı ve YYM’nin, toluenin gaz adsorpsiyonunda başarıyla uygulanabileceğini 

ve manyetik Fe3O4/AC@SiO2 nano partiküllerin, gaz fazındaki toluenin uzaklaştırılmasında 

kullanılabilecek yeni, ucuz ve etkili bir nan-adsorbent geliştirilmesinde bir öncü olarak kullanılması 

gerektiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Box-Behnken deneysel tasarımı; Yanıt yüzey metodu; Gaz adsopsiyonu; Nano-

adsorbent. 
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KÜP ŞEKLİNDEKİ BİNA MODELİ ETRAFINDAKİ AKIŞIN DENEYSEL VE SAYISAL 

OLARAK İNCELENMESİ 

Yük. Müh. Cemre POLAT,  Arş. Gör. Mustafa SÖYLER, Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE,  

Doç. Dr. Coşkun ÖZALP* 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Bina geometrileri ve yerleşimleri ile rüzgâr arasındaki ilişki dikkate alınarak üretilebilecek bazı bina 

tasarımları iklimlendirme konusunda avantaj oluşturup, konfor standartlarını yükselteceği gibi, binalar 

arasına konumlandırılacak rüzgâr türbinleri vasıtasıyla enerji üretimi yapabilme potansiyelini açığa 

çıkartacaktır. Bu çalışmada, küp formunda bir temsili bina geometrisinin etrafındaki akış 

karakteristikleri Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) yöntemi ile deneysel olarak ve 

HAD analizi aracılığıyla nümerik olarak incelenmiş, elde edilen sonuçlar birbiri ile ve literatür 

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. İncelenen şekle ait akış yönündeki ortalama hız, akış yönüne dik 

ortalama hız, girdaplılık konturları, akış çizgileri ve hız profilleri elde edilmiştir. Küpün üst ve yan 

bölgelerinde hız artışının olduğu, yine üst yüzeyde küpe yakın bölgede ve küpün arka bölgesinde hızın 

negatife döndüğü bölgeler tespit edilmiştir. Küpün akışı karşılayan yüzeyinin üzerinde ise negatif 

girdaplanma olduğu ve arka bölgelerde ölü noktaların oluştuğu görülmüştür. Küpe ait akış 

karakteristikleri deneysel ve sayısal olarak incelenmiş, elde edilen sonuçlar literatür sonuçları ile 

doğrulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Küp, PIV, HAD, Akış Analizi  
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SİLİNDİR ÜZERİNDEKİ AKIŞIN PASİF AKIŞ KONTROLÜ İLE SAYISAL ANALİZİ 

Doç. Dr. Coşkun ÖZALP & Arş. Gör. Mustafa SÖYLER 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Yapılan bu çalışmada, dairesel bir silindir üzerinde zamandan bağımsız ve bağımlı iki boyutlu laminer 

akış ve ayrıca bu akışın silindir üzerindeki pürüzlülüklerden faydalanarak pasif olarak kontrolü 

incelenmiştir. Yapılan HAD analizlerinde laminer akış koşulları kullanılarak çözümler yapılmıştır. 

Laminer akış analizlerinde sürekli ve sürekli olmayan çözümler kullanılmıştır. HAD analizlerinin 

sonuçları literatürde yer alan sürükleme katsayısı, basınç katsayısı ve Strouhal sayısı dağılımı ile 

doğrulanmıştır. Çalışmada üç adet pürüzlülük (0,5mm, 1mm ve 1,5mm) incelenmiş olup laminer akışta 

sürüklenme katsayısının pürüzsüz dairesel silindire göre azaldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pasif Akış Kontrolü, HAD, Silindir Üzerindeki Akış 
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YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNİN BİNALARIN ISITMA ENERJİSİ İHTİYACINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF GREEN ROOF SYSTEMS ON THE HEATING ENERGY REQUIREMENT OF 

BUILDINGS 

Doğan Burak SAYDAM 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji 

Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Coşkun ÖZALP* 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

Özet 

İnsanlar ilk çağlardan beri kendilerini dış ortamdan korumak ve barınma ihtiyaçlarını giderebilmek 

amacı ile farklı tiplerde yaşama alanları tasarlamışlardır. Geçen bu süre içerisinde teknolojik gelişmeler 

ile birlikte bina sektörü de doğru orantılı olarak gelişmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Dünya’da 

küresel ısınma, çevre kirliliği, nüfus artışı ve doğal kaynakların tükenmeye başlaması gibi birçok 

problem de aynı zamanda boy göstermeye başlamıştır. Bu problemlerin önlenebilmesi ve olumsuz 

etkilerinin azaltılabilmesi için özellikle konut sektöründe enerji etkin ve ekolojik bina tasarımları öne 

çıkmaktadır. Dünya’da birçok ülkede konutlarda özellikle çatılarda yapılan çalışmalar ile yeşil çatılar, 

canlı çatılar, bitkilendirilmiş çatılar oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada tasarımı yapılan örnek bir 

binanın, binalarda ısı yalıtım standardı (TS 825) çerçevesinde dört farklı gün bölgesi için (Adana, 

Ankara, Şanlıurfa, Van) ısıtma ihtiyacı ısı yalıtımlı, ısı yalıtımsız ve yeşil çatılı olma durumuna göre 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ısı yalıtımı uygulaması olmayan binanın ısıtma ihtiyacı diğer iki 

duruma göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Yeşil çatıya sahip bina uygulamasında ise ısıtma 

ihtiyacının en az olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen yakıt tüketimleri 

de hesaplanmıştır. Isı yalıtımsız bir binadan ısı yalıtımlı bir binaya geçişte ve ısı yalıtımlı bir binadan 

yeşil çatılı bir binaya geçişte elde edilecek yakıt tasarruf miktarları da çalışma içerinde gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil Çatı, Isı Yalıtımı, TS 825  

 

Abstract 

Since the early ages, people have designed different types of living areas to protect themselves from 

the external environment and supply with need for shelter. During this time, the building sector has 

developed in direct proportion with technological developments. In parallel with these developments, 

many problems such as global warming, environmental pollution, population growth and the depletion 

of natural resources have started to appear at the same time.  In order to prevent these problems and 

reduce their negative effects, energy efficient and ecological building designs are especially prominent 

in the housing sector. Green roofs, live roofs and planted roofs can be created with the studies carried 
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out especially in the roofs of houses in many countries in the world.  In this study, the heating 

requirement of a sample building designed for four different day zones (Adana, Ankara, Sanliurfa, 

Van) in line with the thermal insulation standard (TS 825) was examined according to the thermally 

insulated, thermally non-insulated and green roof.   As a result of this examination, the heating 

requirement of the building without thermally insulted application was higher than the other two 

conditions. In the building with green roof, the heating requirement was minimal. In addition, fuel 

consumption corresponding to heating requirement was calculated. The amount of savings to be 

achieved in the transition from a non-thermally insulated building to a thermally insulated building and 

from a thermally insulated building to a green roofed building is also shown in the study. 

  

Keywords: Green Roof, Thermal Insulation, TSE 825  
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Removal of Thorium (IV) Ions from Aqueous Solution with Modified Silica Gel by 4-Hydroxy-

N′-((Thiophen-2-yl)methylene)benzohydrazide 

Bülent KIRKAN1, Müge Nur DEMİRHAN2  

1Suleyman Demirel Universty, Water Institute, ISPARTA 

2Suleyman Demirel Universty, Natural and Applied Sciences Institute, Water Management 

Department, ISPARTA 

Abstract  

Thorium a naturally occurring radioactive element widely distributed in the crust and the ocean 

(Pulhani et all., 2007). This radionuclide, which toxic even at a trace level, that affects both the 

ecological environment and human health (Boteva et all., 2016). These harmful radionuclides also can 

be produced by some industrial activities, such as nuclear power plants, ore processing, nuclear 

weapons and chemistry laboratories activities (Akkaya, 2013). For the sake of health, safety and 

extensive usage, precise determination of thorium in environmental and geological materials is of 

utmost importance (Tamada et all., 2004). 

In this study, firstly raw silica gel selected as solid phase was activated and activated silica gel was 

eliminated for synthesis of SiCl-L solid phase sorbent. After that, activated silica gel and 3-

kloropropiltrimetoksisilan were tied to tie up activated silica gel and functional ligand. Finally, 4-

Hydroxy-N′-((Thiophen-2-yl)methylene) benzohydrazide (HL) ligant (Sing and Sing, 2013) that 

contains SiCl and schiff base was reacted and solid phase sorbent was eliminated. Structure of the 

eliminated solid phase sorbent was characterized by FTIR, BET surface area, SEM and elemental 

analysis methods.  

SiCl-L solid phase sorbent was used as solid phase for concentration of Thorium (IV ). The parameters 

of solution pH, concentration of Th (IV), contact time, adsorbent dose and temperature were 

investigated. For SiCl-L solid adsorbent, adsorption capacity and adsorption efficiency were found as 

15.6 ± 0.1 mg / g and 97.4 ± 0.1% respectively. The thermodynamical parameters of ΔH, ΔG and ΔS 

were determined for Th(IV) adsorption of SiCl-L solid adsorbent. The results show that adsorption 

process is endothermic and spontaneous for adsorption. The experimental data were applied about 

coherence with Langmuir, Freundlich and DubininRadushkevich (D-R) isotherms and it was 

determined that it was compatible with Langmuir isotherm. 

As a result of the experiments, it was observed that the solid adsorbent was selective for Th (IV) ions. 

SiCl-L adsorbent has been proposed as an alternative option for the selective removal of Th (IV) ions 

from dilute aqueous solutions. 

Keyword: Thorium (IV), Schiff Baze, Removal, Solid Phase Exraction 
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4-HİDROKSİ-N′-((TİYOFEN-2-İL)METİLEN) BENZOHİDRAZİT İLE MODİFİYE 

EDİLEN SİLİKAJEL KULLANILARAK SULU ORTAMDAN TORYUM (IV) 

İYONLARININ GİDERİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRKAN 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Enstitüsü, ISPARTA 

Müge Nur DEMİRHAN 

Öğrenci, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Yönetimi Anabilim Dalı, 

ISPARTA 

Özet  

Toryum yer kabuğu ve okyanusta dağılmış olarak bulunan doğal bir radyoaktif elementtir. Toryum 

radyonükliti, hem ekolojik çevre hem de insan sağlığı açısından eser düzeyde olması durumunda bile 

toksiktir. Bu toksik radyonüklitler nükleer santraller, cevher işleme, nükleer silahlar ve kimya 

laboratuvarları gibi bazı endüstri faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle de 

çevresel ve jeolojik örneklerde toryumun izlenmesi, ayrılması ve geri kazanımı için güvenilir 

yöntemlerin geliştirilmesi önemlidir. 

Bu çalışmada SiCl-L katı faz sorbentinin sentezlenmesi için ilk olarak katı destek olarak ham silikajel 

aktive edilerek aktive silikajel elde edildi. Daha sonra aktive silikajel fonksiyol guruba sahip liganda 

bağlanması için ara madde olarak kullanılan 3-kloropropiltrimetoksisilan ile bağlanması sağlandı. Son 

olarak literatüre göre sentezlenmiş olan 4-Hidroksi-N′-((Tiyofen-2-il)metilen)benzohidrazit (HL) 

ligandı (Sing and Sing, 2013) ve SiCl tepkimeye sokularak SiCl-L katı faz sorbenti elde edilmiştir. 

Elde edilen katı faz adsorbentinin yapısı FTIR, BET yüzey alanı, SEM ve elementel analiz 

yöntemleriyle karakterize edilmiştir.  

SiCl-L katı faz adsorbenti Th(IV) iyonlarının gideriminde kullanıldı. Çözelti pH’ı, başlangıç Th(IV) 

konsantrasyonu, temas süresi, adsorbent dozu ve sıcaklık parametreleri incelendi. SiCl-L katı 

adsorbenti için adsorpsiyon kapasitesi ve adsorpsiyon verimi sırasıyla 15,6±0,1 mg/g ve %97,4±0,1 

olarak bulunmuştur. Th( IV) iyonlarının SiCl-L katı adsorbenti üzerine adsorpsiyonu için ΔH, ΔG ve 

ΔS termodinamik parametreleri hesaplanmış, adsorpsiyon prosesinin endotermik karakterli olduğu, 

adsorpsiyon işleminin istemli gerçekleştiği belirlenmiştir. SiCl-L katı adsorbenti ile sulu çözeltilerden 

Th(IV) adsorpsiyonunun Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (D-R) adsorpsiyon 

izotermlerine uygunluğu incelenmiş ve Langmuir izotermi ile uyum sağladığı belirlenmiştir.  

Yapılan deneyler sonucunda, katı adsorbentin Th(IV) iyonlarına seçici olduğu gözlenmiştir. SiCl-L 

adsorbenti seyreltik sulu çözeltilerden Th(IV) iyonlarının seçici olarak giderilmesinde alternatif bir 

seçenek olarak önerilmiştir.  

Anahtar Kelime: Toryum (IV), Schiff Bazı, Giderim, Katı Faz Ektraksiyon 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI: POMPAJ 

DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLER 

EFFICIENT USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES: PUMPED STORAGE 

HYDROELECTRIC POWER PLANTS 

Dr. Öğr. Üyesi Alper AYDEMİR 

Nuh Naci Yazgan University, Civil Engineering Department, Kayseri, Turkey 

 Dr. Öğr. Üyesi Neşe AÇANAL  

Erciyes University, Civil Engineering Department, Kayseri, Turkey 

Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR 

Nuh Naci Yazgan University, Civil Engineering Department, Kayseri, Turkey 

Özet 

Dünya nüfusundaki artış ve modern hayatın ihtiyaçları enerjiye olan bağımlılığı arttırmaktadır, ancak 

mevcut enerji kaynakları bu ihtiyacı karşılayacak seviyede değildir. Yenilenebilir enerji kaynakları 

temel enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Fakat, bu kaynakların verimlilikleri fosil temelli kaynaklara 

göre düşüktür. Pompaj depolamalı projeler, elektrik enerjisi ihtiyacının az olduğu zamanlarda ucuz 

enerji kullanımı ile suyun yüksek bir kota pompalanarak, pik talep olan saatlerde tekrar hidroelektrik 

enerji üretilmesi için kullanılması prensibine göre tasarlanmaktadır. Pompaj için ihtiyaç duyulan enerji 

rüzgâr veya güneş gibi diğer enerji kaynaklarından sağlanabilir. Türkiye yüksek hidroelektrik 

potansiyeli olan ve çok sayıda barajdan elektrik üreten bir ülkedir. Araştırmalar Türkiye’de çok sayıda 

pompaj depolamalı tesis için uygun bölge olduğunu gösterse de bu duruma karşılık henüz faaliyet ya 

da inşaat aşamasında olan herhangi bir pompaj depolamalı tesis bulunmamaktadır. Pompaj depolamalı 

tesisler için fizibilite çalışmaları arttırılarak ekonomik olarak elverişli olan geleneksel hidroelektrik 

barajlar pompaj depolamalı tesislere dönüştürülerek ülkemizde elektrik enerji ihtiyacındaki anlık 

çalkantıların düzenlenmesinde teknik ve ekonomik kazançlar sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 

Enerji Verimliliği 

Abstract 

High world population and steadily rising needs of modern life increase the dependency on energy, but 

the existing energy sources are insufficient to meet this energy demand. Renewable energy sources 

could be used as essential energy sources. But efficiencies of these resources are relatively lower than 

the fossil-based fuels. Pumped Storage projects are designed according to the principle of pumping 

water to a higher elevation at times of low costs due to low demands for electric energy which is later 

used for generation of hydro-electric energy during peak energy demand hours. Energy consumed for 

the pumping process could be provided by other renewable sources such as wind mill or solar power 

plants. Turkey has a high hydropower potential and already has many dams used for electricity 

generation. Relevant researches show that high potential of pump storage sites are available in Turkey; 

but, in spite of this fact, there is no pump storage hydropower plant in Turkey, neither under operation 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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nor under construction stage. By performing the feasibility studies for all potential dams as soon as 

possible and by converting the viable ones to pump storage hydropower plants, tangible technical and 

economic benefits will be gained because of regulating the fluctuations in demand for electric energy 

in our country. 

Keywords: Pumped Storage Hydropower Plants, Renewable Energy Resources, Energy Efficiency 
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DISTANCE OF LARGE POWERS IN THE SUBSTITUTION GROUP OF FORMAL 

POWER SERIES FOR p=2 

Dr. Tuğba ASLAN  

Bahçeşehir University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, İstanbul, Turkey 

ABSTRACT 

In this talk, we consider the group N of formal power series under substitution over a finite field of 

characteristic 2. This group has a significant role in both number theory and group theory. We are 

rather interested in N as an important example of a pro-  group. During the past few decades, N was 

heavily investigated by many famous group theorists, see e.g., (Camina 1997), (Ershov 2004), (Keating 

2005), (Shalev 2000), (Babenko 2013).  

A distance can be defined between two formal power series based on how the leading terms differ from 

each other. This distance makes N an ultra-metric space. Therefore, investigating the distance of large 

powers in N is of a special interest. In this talk, we provide the sharp upper bound for the distance of 

large powers in N. Our results herein refute a part of a conjecture that was posed in (Keating 2005).  

 

Keywords: The group of formal power series, Nottingham group, pro-  groups, power map. 
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GÖBEKLİTEPE’NİN KOYUN EVCİLLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ 

Harran Üniversitesi 

Özet 

Evcilleştirme, hayvan ya da bitkinin insan yararına kullanılmasını ve insan ile yakın bir ilişki içerisinde 

yaşamaya adapte olmasını sağlamaktır. Ancak, evcilleşen organizmanın yaban hayatında yaşama 

kabiliyetinin yok olmasına yol açacak düzeyde bağımlılık oluşturabilir. Çiftçiler, evcilleştirmenin 

başından günümüze kadar evcil hayvanları farklı çevre koşullarında bulundurmuş ve farklı özellikleri 

için de yapay seleksiyon uygulamışlardır. Bu nedenle farklı koşullara adapte olmuş farklı özellikte 

hayvan grupları ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar içinde evcil hayvanların gen havuzlarının şekillenmesinde 

göç, mutasyon, genetik sürüklenme olmasının yanında doğal ve yapay seçilim de rol oynamıştır. 

Evcilleşme sürecinin ve ırkların dağılımlarının araştırılmasında, son yıllarda yapılan araştırmalar, Y 

kromozomunun evcilleşme tarihi açısından oldukça bilgilendirici olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü 

Y kromozomu, babadan oğula, oğuldan erkek toruna geçerken büyük ölçüde korunmuş olur.  Bu 

çalışmanın amacı; Ovis gmelinii anatolica Valenciennes, 1856’nın evcil koyunların atası olup 

olamayacağını Y kromozomu açısından sorgulamaktır. Ovis gmelinii anatolica türüne ait 16 bireyden 

izole edilen DNA’lar için SRYM18 gen bölgesi ve SRY gen bölgesinin dizi analizleri yapılmıştır. 

Yapılan analizlerde tüm bireylerin H6 haplotipinde olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’deki evcil ve 

yaban koyunlarındaki haplotipleri incelendiğinde en çok rastlanan haplotipin H6 olduğu, bunun da  

Türkiye’nin koyunların evcilleştirilmesinde önemli bir merkez olduğu tezi ile uyumlu olduğu 

söylenebilir. Göbekli Tepe‟nin koyun, sığır, keçi ve domuz türlerinin evcilleştirme alanlarının 

kesişiminde olduğu bilinmektedir. Bu durum Göbekli Tepe’nin koyun evcilleştirmesinin ilk başladığı 

bölge olduğu ihtimalini doğrulamaktadır   

Anahtar sözcükler: Evcilleştirme, Y kromozomu, Genetik çeşitlilik 

 

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. 

(HÜBAK-1176) 
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YAPAY SİNİR AĞLARI KONTROLLÜ DİNAMİK REAKTİF  

GÜÇ KOMPANZASYONU 

Mehmet Bedri DOĞRUYOL¹ 

Nurettin BEŞLİ² 

¹Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Harran Üniversitesi, 

Şanlıurfa, Türkiye 

² Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Harran Üniversitesi,  

Şanlıurfa, Türkiye 

Özet 

Alternatif akım olarak üretilen elektrik enerjisi aktif ve reaktif olarak iki bileşenden 

oluşmaktadır.Tüketiciler için faydalı olan aktif güç, aktif akımdan meydana gelmektedir. Bu yüzden 

güç sistemlerinde verimi artırmak ve kayıpları azaltmak için en etkili yol reaktif enerjinin olduğu yerde 

kompanzasyon yapmaktır. Reaktif güç kompanzasyonu için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler temel olarak iki grupta incelenebilir: Kondansatör ve reaktörlerle yapılan statik ve senkron 

motorlarla yapılan dinamik kompanzasyondur.  

Kondansatör ve reaktör grupları kullanılarak gerçekleştirilen kompanzasyon yönteminde gruplar 

kademeli olarak devreye alınır. Bu yöntemde, kademeler arasında kalan değerlerde tam kompanzasyon 

yapılamayabilir ve kademelerin devreye girmesi zaman gecikmesi oluşturabilmektedir. Bu durumda 

yüklerin aşırı veya düşük kompanze edilmesi veya zaman gecikmeli yapılması durumu enerji nakil 

hatlarında aşırı yüklenmelere sebep olur. 

Senkron motor ile yapılan kompanzasyonda, uyartım akımı değiştirilerek motorun kapasitif veya 

endüktif olarak çalıştırılması sağlanabildiğinden senkron motorlar dinamik güç kompanzatörü olarak 

kullanılabilirler.  

Tesis çalışırken devreye isteğe bağlı olarak alınabilen ve çıkartılabilen bir senkron motor, örneğin sıvı 

tank için pompa motoru, bulunması dinamik kompanzasyonu daha etkin kullanmayı sağlayabilir. 

Endüstri 4.0 iletişim ve yönetim sistemlerin tesislerde yaygınlaşmasıyla üretimdeki verim artışı enerji 

alanında da sağlanabilecektir. Güç ihtiyaçları ve endüktif-kapasitif yük oranları bilinerek 

kompanzasyon daha etkin yapılabilecektir. Akıllı tesislerde, sistem seçici anahtarı kontrol ederek 

gerekirse kompanzasyonu devre dışı bırakacak, gerekirse statik kompanzasyonu ya da dinamik 

kompanzasyonu aktif edebilecektir. 

Bu çalışmada, reaktif güç kompanzasyonunun yapay sinir ağları (YSA) kullanılarak 

gerçekleştirilmesiyle beraber tesiste bulunan Endüstri 4.0 uyumlu cihazlardan da alınacak verilere göre 

öngörülü ve daha verimli sistem tasarlanması hedeflenmiştir. YSA kullanılarak sistem için gerekli olan 

kondansatör güçleri ile şönt reaktör akımları tahmin edilmiştir. YSA modeli için MATLAB Simulink 

YSA araçlarından Levenberg-Marquardt(LM) öğrenme modeli kullanılmıştır. Gerçek sistemden alınan 

350 adet verinin %70’i ağın eğitilmesi için, %30’u ise ağın test edilmesinde kullanılmıştır. 
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Tasarlanan sistemde YSA’nın yüksek performanslı tahminler yaptığı tespit edilmiştir. YSA yapısının 

gerçek zamanlı sistem tasarımlarında kullanılabileceği görülmüştür. Aynı zamanda tasarlanan sistemde 

dinamik kompanzasyon için gerekli olan senkron motor akımı hesaplanmıştır. Tasarlanan 

kompanzasyon sistemi daha hassas reaktif güç kontrolü gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik kompanzasyon, yapay sinir ağları, Endüstri 4.0 
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ISI TAŞINIM EĞİTİM SETİNDE YAPILAN BİR DENEYİN HESAPLAMALI 

AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ANALİZİ 

ANALYSIS OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS OF AN EXPERIMENT IN THE HEAT 

TRANSFER TRAINING SET 

Dr. Öğr. Üyesi Osman BABAYİĞİT 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Üniversitelerde lisans eğitimlerinde en önemli öğrenme yöntemlerinden birisi deney yapmaktır, çünkü 

bilimsel bir bilgi ancak deney yapılarak kanıtlanabilir. Ayrıca ezberleyerek öğrenmekten ziyade 

anlayarak öğrenmek için öğrencilerin aktif katılımı ile deney yapmak gerekir. Yapılan deneyler 

sonucunda, teorik bilgiler pratikle birleştirilerek öğretilenler kalıcı hale getirilmiş olur. Ancak her 

durumda deney yapmak makul ya da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de sayısal analiz programları 

giderek önem kazanmaktadır.  Bu çalışmanın amacı, eğitim setinde yapılan bir deney sonucunun 

sayısal analiz ile belirlenebilmesidir. 

Bu çalışmada doğal/zorlanmış taşınım eğitim setinde yapılan bir deneyin hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği (HAD) ile analizi gerçekleştirilmiştir. Deneyler sabit ısıtıcı gücünde, farklı hava hızlarında, 

hava kanalı içerisinde çubuklu tip ısı değiştirici kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim setine uygun 

olacak şekilde hava akışı modellenerek HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda elde 

edilen hava çıkış sıcaklıkları HAD analizleri sonucunda elde edilen hava çıkış sıcaklıkları ile 

karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: HAD, ısı taşınım eğitim seti, zorlanmış taşınım 

 

Abstract 

One of the most important learning methods in undergraduate education in universities is to conduct 

experiments, because scientific knowledge can only be proved by experiment. It is also necessary to 

experiment with active participation of students to learn by understanding rather than by memorizing. 

As a result of the experiments, the theoretical knowledge is combined with the practice and the teaching 

is made permanent. However, it is not reasonable or possible to conduct experiments in all cases. 

Therefore, numerical analysis programs are gaining importance. The aim of this study is to determine 

the result of an experiment in the training set by numerical analysis. 

In this study, computational fluid dynamic (CFD) analysis of an experiment performed in 

natural/forced convection training set was performed. The experiments were carried out using a bar 

type heat exchanger in the air duct at constant heating power and at different air velocities. CFD 

analyzes were performed by modeling the air flow in accordance with the training set. The air outlet 

temperatures obtained from the experiments and HAD analyzes were compared.  

Keywords : CFD, heat convection training set, forced convection  
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SOLVABLE POTENTIALS BY EXTENDED NIKIFOROV –UVAROV METHOD 

H. Hale KARAYER 

Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Kirklareli University, 39100 Kirklareli, Turkey 

Abstract  

Number of solvable potentials for relativistic or non relativistik wave equations are very restricted. 

Power series expansions, factorization method, Nikiforov-Uvarov (NU) method are mostly used 

methods for analytical solutions of wave equations with certain potentials. Since NU method has 

boundary conditions due to degrees of polynomial coefficients in its basic equation, the method 

succeeds second order differential equations which have at most three singular points. On the other 

hand NU method is a powerful tool in order to obtain exact eigenstate solutions. In order to increase 

the number of soluble systems by using the systematic way in the NU method, we expanded the 

boundary conditions of the method and we proposed extended NU method. In this study solvable 

quantum systems with extended NU method are listed with their analytical energy eigenvalues and 

eigenfunctions.  

Keywords: Extended Nikiforov-Uvarov method, wave equations, solvable potentials 
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            BOYUN LENF NODU EKSİZYONLARINDA HİSTOPATOLOJİK ANALİZ 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep TARİNİ 

SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji  

Uzm. Dr. Leymune PARLAK 

SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji  

Özet  

Lenfadenopati(LAP) lenf nodlarındaki farklı etyolojilerle meydana gelen, sayı, boyut ve şekil 

değişikliklerine verilen genel tanımlamadır(1).  Çocukluk çağı ve genç erişkinlerde çoğunlukla benign 

etiyolojiler ön planda iken, yaşla birlikte malign hastalıklar da LAP etiyolojisinde önemli hâle 

gelmektedir (2). Lenfadenopatiler öykü, fizik muayene, görüntüleme bulgularına ve histopatolojik 

inceleme ile değerlendirilir(3). Vücutta lenf nodları en çok intermamiller hattın üzerinde, baş ve boyun 

bölgesinde yer alır. Vücudumuzda toplam 300-600 arasında lenf bezi vardır ve bunların yaklaşık yarısı 

baş-boyun bölgesinde yer almaktadır. Her lenf bezi kendisine drene olan lenf akımı bölgesinin 

hastalıklarında lokal olarak büyüyebileceği gibi, sistemik hastalıklarda da vücudumuzda bulunan bütün 

lenf nodları da büyüyebilir (4). Lenfadenopatilerde etiyolojiye bakıldığında ilk sırada enfeksiyon 

hastalıklarını görüyoruz. Lokalize olanlarda da, generalize olanlarda da enfeksiyon hastalıkları 

öncelikli olarak yer alır. Etiyolojik nedenleri; lokalize lenfadenopatilerin nedenleri ve generalize 

lenfadenopati nedenleri olarak sınıflandırabiliriz. Lokalize, sıklıkla servikal bölgede olan 

lenfadenopatilerde viral üst solunum yolu enfeksiyonları, A grubu β hemolitik streptokok 

tonsillofarenjiti, Epstein-Barr virüs enfeksiyonu (enfeksiyöz mononükleoz), viral döküntülü 

hastalıklar, rubella, eritema enfeksiyozum, toksoplazmosis, HIV, ağız içi enfeksiyonları yer alır(4). 

Bunları takiben Kawasaki hastalığı, otoimmun hastalıklar, tularemi, tüberküloz, kedi tırmığı hastalığı 

ve maligniteler olarak sıralanabilir. Maligniteler içinde birinci sırayı lenfomalar devamında ise 

metastatik karsinomlar gelir. Bunu lösemiler, bazı sarkomlar (Nöroblastom, Rabdomiyosarkom vb) 

izler (5,6,7). Çok daha nadiren Castleman Hastalığı, RosaiDorfman Hastalığı, Kikuchi Fujimoto 

Hastalığı (histiyositik nekrotizan lenfadenit), Psittakoz gibi lenfadenitler görülebilir(4). Lenfadenopati 

tespit edilen yetişkinlerin % 54'ünde ve çocukların % 78'inde lenf nodunun boyutu ortalama 1.1-1.5cm 

olarak ölçüldü(7).  

Bu çalışmada servikal lenfadenopatisi olan hastalarda histopatolojik analiz ile lenf nodlarında 

büyümeye sebep olan etyolojilerin dağılımını tespit etmeyi ve çocuklar ile erişkinler arasında dağılım 

sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

 

Anahtar kelimeler: lenfadenopati, servikal, metastaz 
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SYNTHESIS OF MAGNETITE NANOPARTICLES COATED WITH LAURIC ACID 

Beril OZCELİK1 & Tugba AKBEN1 

1 Department of Mechanical Engineering, Kahramanmaras Sutcu Imam University,  

Kahramanmaras, Turkey 

Abstract  

Magnetite (Fe3O4), maghemite (γ-Fe2O3) and hematite (α-Fe2O3) are iron oxides composed of different 

magnetic properties and different chemical components. Among the other iron oxides, magnetite is 

used in different application areas such as pharmaceutical industry, magnetic recording devices, 

hyperthermia therapy, etc. Since it is non-toxic and biocompatible, it is important material in the field 

of biotechnology. In addition, being superparamagnetic is one of the most interesting properties of 

these materials. In this study, magnetite nanoparticle was synthesized by coprecipitation method.  This 

method is preferred because it is cost-effective, rapid and environmentally friendly. The effect of 

solution pH on the size and composition of the particles synthesized by this method was investigated. 

Therefore, the pH value of the solution was adjusted to 5, 8, 11, 13 by changing the amount of NaOH 

used in the solution as a catalyst. The particles were coated with lauric acid to exhibit biocompatible 

behavior when used in low concentrations in vitro applications.  The phase structure was characterized 

using X-ray diffraction (XRD). Scanning Electron Microscope (SEM) was used to investigate the size 

and morphology of the synthesized particles. 

Keywords: Biocompatible, Co-precipitation, Lauric acid, Magnetite 
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GELENEKSEL TEDAVİDE CİLT HASTALIKLARINA KARŞI KULLANILAN BAZI TIBBİ 

BİTKİLER  

THE SOME MEDICINAL PLANTS USED FOR DERMATOLOGICAL DISEASES IN 

TRADITIONAL MEDICINE 

Arş. Gör. Dr. Faruk KARAHAN 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hatay 

Özet 

Bu çalışma, Hatay Bölgesi’nde yaşayan yöre halkı tarafından geleneksel tedavide dermatolojik 

rahatsızlıklara karşı kullanılan bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Çalışma sonucuna göre 34 familyaya ait toplam 61 bitki taksonu belirlenmiştir. Bu bitkilerin latince ve 

yöresel isimleri, kullanılan kısımları ve kullanım amaçları değerlendirilmiştir. Kullanım amacı ve şekli 

bakımından bitkilerin en çok yara iyileştirici (% 38.37) ve egzama (mayasıl) (% 12.79) tedavisinde 

genellikle haricen kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmayla birçok farklı kültürün bir arada yaşadığı 

ve zengin bir etnobotanik mirasa sahip olan Hatay ve çevresinde gerçekleştirilecek etnobotanik 

çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: etnobotanik, dermatoloji, halk tıbbı. 
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HATAY’DA HALK İLACI OLARAK 

KULLANILAN BAZI LAMIACEAE (BALLIBABAGİLLER) TÜRLERİ 

LAMIACEAE SPECIES USED AS INDIGENOUS REMEDIES IN HATAY 

Arş. Gör. Dr. Faruk KARAHAN 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hatay 

Özet 

Dünya genelinde yaklaşık 250 cins ve 7000 tür ile temsil edilen Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyası 

ülkemizde 46 cinse ait 586 takson içermektedir. Genel olarak familyanın insanlar ve hayvanlar için 

oldukça önemli olan gıda maddesi, zirai, kimyasal ve tıbbi ilaçlar, boya, vernik, cila, zamk, yem, ayrıca 

süs bitkisi olarak kullanılan birçok türü de bulunmaktadır. Bu çalışmamızda ülkemizin Doğu Akdeniz 

bölgesinde yer alan Hatay’da doğal yayılış gösteren ve yöre halkı tarafından farklı hastalıkların 

tedavisinde kullanılan bazı Lamiaceae türlerinin etnobotanik özellikleri derlenmeye çalışılmıştır. Yöre 

halkı tarafından kullanılan bu bitkilerin kullanım amaçları, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri 

hakkında da detaylı bilgiler verilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma alanında Lamiaceae 

familyasından 20 cinse ait 37 bitki türünün yöre halkı tarafından tıbbi amaçlarla yaygın şekilde 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bitkilerden 7’sinin endemik olduğu belirlenirken en fazla 

tür içeren cins Salvia L. (9 tür)’dır. 

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, etnobotanik, Hatay. 
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GELENEKSEL TEDAVİDE METABOLİZMA RAHATSIZIKLARINA KARŞI 

KULLANILAN BAZI TIBBİ BİTKİLER  

THE SOME MEDICINAL PLANTS USED FOR METABOLISMAL DISEASES IN 

TRADITIONAL MEDICINE 

Arş. Gör. Dr. Faruk KARAHAN 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hatay 

ÖZET 

Bu çalışma, Hatay Bölgesi’nde yaşayan yöre halkı tarafından geleneksel tedavide metabolizmal 

rahatsızlıklara karşı kullanılan bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Çalışma sonucuna göre 17 familyaya ait toplam 37 bitki taksonu belirlenmiştir. Bu bitkilerin latince ve 

yöresel isimleri, kullanılan kısımları ve kullanım amaçları değerlendirilmiştir. Bitkilerin genellikle çay 

olarak tüketildiği belirlenmiştir. Kullanım amacı bakımından bitkilerin en çok iştahsızlık (%52.3) ve 

diabete (27.3) karşı kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmayla birçok farklı kültürün bir arada yaşadığı 

ve zengin bir etnobotanik mirasa sahip olan Hatay ve çevresinde gerçekleştirilecek etnobotanik 

çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: etnobotanik, metabolizma, halk tıbbı.  
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A CERTAIN SUBCLASS OF ANALYTIC AND  BI-UNIVALENT FUNCTIONS 

INVOLVING THE EXPONENTIAL FUNCTION 

Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY 

Dicle University, Türkiye  

Abstract 

Let A  denote the class of analytic functions of  the form 
2

( ) n

n

n

f z z a z




  in the unit disc 

 : 1  U z z . Let  S  denote the subclass of A , which consists of functions that are univalent 

and normalized by the conditions (0) (0) 1 0f f     in .U It is well known that every function  f S  

has an inverse 
1f 
, which is defined by  
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The function f A  is said to be bi-univalent in U  if both f  and 
1f 
are univalent in U . The class   

is the bi-univalent function class.    

 

We aim at introducing a new subclass of analytic and bi-univalent functions involving the exponential 

function and finding the estimates on the initial coefficients in this class. Especially for special 

parameteres, we give some results for well-known subclasses of bi-univalent function class  .  

Keywords: Analytic function, bi-univalent function, exponential function. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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ON THE HORADAM POLYNOMIAL COEFFICIENT BOUNDS FOR FUNCTIONS IN A 

CERTAIN SUBCLASS OF THE BI-UNIVALENT FUNCTION CLASS 

Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY 

Dicle University, Türkiye 

Abstract 

 

There have been many interesting special functions and special polynomials in Geometric Function 

Theory. We use of the Horadam polynomials which are known to include, as their particular cases, 

such potentially useful polynomials as the Fibonacci polynomials, the Lucas polynomials, the Pell 

polynomials, the Pell-Lucas polynomials and Chebyshev polynomials of the second kind.  

 Firstly, we aim at introducing a new subclass of analytic and bi-univalent functions associated with 

the Horadam polynomials. Secondly, we derive initial coefficient inequalities for functions belonging 

to this subclass of bi-univalent function class.  

Keywords: Analytic function, bi-univalent function, Horadam polynomial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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FARKLI KAPAK AÇIKLIKLARINA SAHİP AÇIK KANAL AKIMININ SU YÜZÜNÜN 

RNG TÜRBÜLANS MODELİ İLE SAYISAL ANALİZİ 

Mehmet Celal CAN1, Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ2, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ŞİMŞEK3,  

İbrahim Halil İFŞAAT4, Alaattin SEVEN5 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Özet  

Açık kanallar baraj rezervuarından veya göllerden alınan suyu, sulama yapılacak tarım alanına iletmek 

amacıyla inşa edilen hidrolik yapılardır. Trapez, dikdörtgen, kare veya yarım silindir gibi en kesitlere 

sahip açık kanalların içerisine yerleştirilen farklı geometrilere sahip kayar kapaklar, su seviyesini ve 

debiyi kontrol etmeyi sağlar. Ayrıca, kapak membasında istenilen seviyede su alınmasına imkân 

sağlamaktadır. Kayar kapak membasında artan su seviyesi, kapağa etki eden su basıncını arttırarak 

kapağın stabilitesini bozabilir ve kapak mesnet noktalarında hasarlar oluşturabilir. Kayar kapak ile 

etkileşim halinde bulunan akımın detaylı olarak incelenmesi, kapak membasında oluşacak bu gibi 

olumsuz durumlara tedbir alınması ve etkileşim bölgesinde akımın özelliklerini inceleme imkânı 

sunmaktadır. Bu çalışmada, farklı kapak açıklıklarına sahip açık kanal akımı deneysel ve sayısal olarak 

modellenmiştir. Deneysel ve sayısal olarak elde edilen su yüzü profilleri karşılaştırılmış ve sayısal 

modelin kayar kapak ile etkileşimde bulunan açık kanal akımını modelleme başarısı test edilmiştir. 

Ayrıca, sayısal olarak elde edilen akım karakteristikleri değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kayar kapak, Sayısal analiz, açık kanal akımları 
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KRİTİK ALTI AÇIK KANAL AKIMININ NÜMERİK MODELLEMESİNDE AĞ 

YAPISININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Alaattin SEVEN1, Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ1, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ŞİMŞEK1, Mehmet 

PARMAKSIZ1, Yavuz AVŞAROĞLU1 

1Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa 

Özet  

Teknolojik gelişmelere paralel olarak su kaynakları mühendisliğinde karşılaşılan problemlerin 

çözümlerinde bilgisayarlar oldukça sık bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayar yazılımlarının 

gelişmesine paralel olarak, modellemesi yapılan hidrolik problemler hakkında detaylı bilgi edinilmesi 

mümkün olmakta ve farklı akım ve yapı koşulu altında alternatif çözümlerin kısa süre içinde 

yapılabilmektedir. Bu avantaja rağmen, hidrolik problemlerde akımı idare eden temel denklemlerin 

paket programlar kullanılarak sayısal olarak modellenmesine etki eden parametreler vardır. Sayısal 

model sonuçları üzerine, sayısal modelde kullanılan çözüm ağının, iterasyon sayısının, iterasyon adımı 

büyüklüğünün, sınır ve başlangıç şartlarının, türbülans kapatma modelinin, hız basınç eşleştirme 

modeli gibi parametrelerin etkisi olduğu bilinmektedir. Bu parametrelerin en uygun şekilde 

belirlenmesi için çok sayıda sayısal model oluşturmayı ve analizini yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bu 

çalışmada kritik altı açık kanal akımının sayısal modellemesine ağ yapısının etkisi incelenmiş olup, 

sonuçlar üzerine ağ yapısının etkisinin olup olmadığı Ağ Yakınsama İndeksi yöntemi ile test edilmiştir. 

Ayrıca, farklı ağ yapılarına sahip sayısal model sonuçları değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Ağ yakınsama indeksi, kritik altı açık kanal akımı, sayısal model. 
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CИСТЕМЕ HoTe-In 

                                Сeyran AHMEDOVA (Дж.А. АХМЕДОВА) 

Адыяманский Государственный университет, факультет искусств и наук, кафедра химия, 

Турция 

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

Doç. Dr. Ceyran AHMEDOVA 

Абстракт  

Методами ДТА, РФА, MCA, а также измерением микротвердости и определением плотности 

исследована система HoTe-In и построена Т-х-фазовая диаграмма. Установлено, что система 

HoTe-In является неквазибинарным диагольным сечением тройной взаимной системы Ho-In-

Te.  

Соединение HoTe плавится конгруэнтно  при температуре 1640K [1] кристалли-зуется в 

кубической сингонии тип NaCl c периодическом решетки  a=6.049 Å [2].  

Индий серебристо-белый металл c сильным блеском, легкоплавкий плавится при температуре 

429.5 К.  

Полученные образцы системы HoTe - In компактные, серого и черного цвета. Все сплавы 

устойчивы по отношению к воде и воздуху. Минеральные кислоты и щелочи сильно разлагают 

их. 

Резултаты ДТА указывают,что в системе между компонентами протекает сложное химическое 

взаимодействие: на термограммах сплавов  получены по три-четыре обратимых эффека. Все 

эффекты на крывых нагревания эндотермические. 

На основании результатов ДТА, РФА, MCA и определения  микротвердости, согласующихся 

между собой, построена диаграмма состояния системы HoTe-In. 

Ликвидус разреза состоит из ветвей первичной кристаллизации HoTe, НоIn, Ho3In5, HoIn3. 

Согласно триангуляции тройной системы Ho-In-Te,  HoTe-In пересекает поля четырех 

подчиненных систем: HoTe-НоIn-InTe, НоIn-InTe-Ho3In5,  Ho3In5-InTe-HoIn3 и  HoIn3-InTe-In 

поэтому диаграмма состояния их состоит из четырех частей. 

Ключевые слова: фазовая диаграмма, мнкротвердость, ликвидус 
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ TmSe-Sb2Se3. 

1А.В. Джафарлы., 1Ф.М. Садыгов., 1 С.Г.Мамедова, 1Е.К. Джафарова., 2С. А. AHMEDOVA 

(Дж.А. АХМЕДОВА) 

1Бакинский Государственный университет, химический факультет, кафедра общей и 

неорганической химии, Азербайджан 

2Адыяманский Государственный университет, факультет искусств и наук, кафедра химии, 

Турция  

Абстракт  

На основании общих результатов DTA, РФА, МСА, значений микротвердости и плотности 

построена диаграмма состоянии разреза Sb2Se3 –TmSe. В системе образуются два соединения- 

TmSb4Se7 и TmSb2Se4. Соединение TmSb4Se7 плавится с открытым максимумом при 995К, а 

TmSb2Se4 образуется по перитектической реакции: ж+g-TmSe ↔ TmSb2Se4 (1025К). TmSb2Se4 

имеет эвтектику как с TmSb2Se4 так и с Sb2Se3, координаты эвтектики: 43мол. % TmSe,845К и 

17 мол. % TmSe и 800К. В результате DТА и РФА установлены две модификации для TmSb4Se7: 

низкотемпературная – α-TmSb4Se7 и высокотемпературная – β-TmSb4Se7. 

Известно, что халькогениды сурьмы и бисмута, а также редкоземельных элементов обладают 

ценными электрофизическими и полупроводниковыми свойствами и применяются в качестве 

термоэлектрических материалов. Поэтому исследование характера химического 

взаимодействия в системе TmSe-Sb2Se3 имеет научный и практический интерес. 

Сесквиселенид сурьмы является конгруэнтно плавящемся соединением, кристаллизуется в 

ромбической сингонии с параметрами элементарной ячейки: а=11,62; b=11,7 ; c=3,96A0, 

относится к пространственной группе Phnm-D2n, является полупроводником n-типа, при 

комнатной температуре имеет ширину запрещенной зоны-∆Е=1¸1,2эВ. Термо э.д.с. Sb2Se3 

составляет +1200 мкВ/град, электропроводность равно~10-6Ом/см. 

Моноселенид тулия плавится конгруэнтно при 2100 С, кристаллизуется в кубической сингонии 

структурного типа NaCl 

Исследование фазавого равновесие в системе проводили методами физико-химического 

анализа в том числе дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазавого (РФА), 

микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и платности. Для 

синтеза образцов системы использовали сурьму и селен марки B-4 тулий-Tm-0. 

Ключевые слова: фазовая диаграмма, мнкротвердость, ликвидус. 
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ACAN GENE VNTR VARIANT AND SUSPECTIBILITY TO INTERVERTEBRAL DISC 

DEGENERATION IN A TURKISH POPULATION 

Tuba OZ1, Ayse Feyda NURSAL2, Serbulent YİGİT1, Ismail KAYA3,  

Hasan Emre AYDİN3 

1 Department of Medical Biology, Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Tokat, Turkey 

2  Department of Medical Genetics, Hitit University, Faculty of Medicine, Corum, Turkey 

3 Department of Neurosurgery, Kutahya Healt Sciences University, Faculty of Medicine,  

Kutahya, Turkey 

Abstract 

Intervertebral disc degeneration (IVDD) is caused by several genetic and environmental 

factors.  Aggrecan is the major component of intervertebral disk matrix proteoglycan with multiple 

functional domains. The aim of this study was to investigate the possible association between ACAN 

(coding aggrecan) gene VNTR variant and  suspectibility to IVDD.  

To examine the interaction between ACAN VNTR variant and IVDD, 260 participants participated in 

this study. The disease group comprised 150 patients diagnosed with symptomatic IVDD. The control 

group consisted of 110 healthy blood donors. The ACAN gene VNTR region was analyzed using  

Polymerase chain reaction (PCR).  

The most seen allele in patient and control group was 27 repeat allele (49% and 34.55%, respectively). 

Allele 26 was more frequent in males compared to females (p=0.030). Allele 21 and 23 were higher in 

ones living rural (p=0.030) while allele 27 was the most frequent in ones living town (p<0.001).  Allele 

26, allele 29 and allele 30 decreased in patient group than control group (p=0.013, p=0.001, p=0.001, 

respectively) while allele 27 increased in patient group compared to control group (p=0.001). 

The results showed that carriage of ACAN VNTR allele 27 has positive association with IVDD 

susceptibility in a Turkish population. 

 

Keywords: Intervertebral disc degeneration, aggrecan, VNTR. 
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TNF-α-308 G/A VARIANT MIGHT BE ASSOCIATED WITH BIPOLAR DISORDER IN A 

TURKISH POPULATION 

Ayse Feyda NURSAL1, Hasan Mervan AYTAC2, Hayriye Sentürk CİFTCİ3, Menekse Sila 

YAZAR2, Yasemin OYACİ3, Mustafa PEHLİVAN4, Sacide PEHLİVAN3 

1Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Hitit University, Corum, Turkey 

2Department of Psychiatry, Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and 

Neurosurgery, Istanbul, Turkey 

3Department of Medical Biology, Istanbul Faculty of Medicine,  Istanbul University,  

Istanbul, Turkey 

4Department of Internal Medicine (Haematology), Faculty of Medicine, Gaziantep Univesity, 

Gaziantep, Turkey 

Abstract 

Bipolar disorder (BD)  is a complex psychiatric disorder characterized by episodes of 

mania/hypomania and depression. Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) is a proinflammatory 

multifunctional cytokine produced by macrophages. TNF-α acts by regulating the activity of immune 

cells and promoting the secretion of pro-inflammatory cytokines. A dysregulation of the immune 

system contribute to the pathogenesis of BD. In this study, we aimed to investigate the relationship 

between the TNF-α gene -308G/A promoter variant and the risk of BD. 

A total of 104 BD patients and 94 healthy controls were enrolled in the study. Genomic DNA was 

isolated and TNF-α -308G/A variant was analyzed using polymerase chain reaction based restriction 

fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. 

The genotype and allele frequencies of TNF-α -308G/A variant showed statistically significant 

difference between the BD patients and the controls. TNF-α -308G/A variant GG genotype and G allele 

were more prevalent in BD patients compared to the controls  (p=0.002 and p=0.017, 

respectively). The patients carrying GG genotype had a 5.927-fold higher risk of developing BD. Then, 

we divided patients into two groups as smokers and non-smokers. TNF-α -308G/A variant GA 

genotype was higher in non-smoker BD patients than smoker patients while AA genotype was lower 

in non-smoker patients compared to smoker patients (p=0.027 and p=0.008, respectively). Also, TNF-

α -308G/A variant G allele increased in non-smoker patients than smoker patients (p=0.002). 

In conclusion, our results provided evidence that TNF‐α -308G/A variant may contribute to 

development of BD in a Turkish cohort. In addition, this variant plays a relevant role in the smoker 

status of this disease. Further studies with larger populations are recommended. 

 

Keywords: Bipolar disorder, tumor necrosis factor alpha, variant, PCR-RFLP. 
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HEMŞİRELERİN TEMEL İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ; CUMHURİYET 

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMASI 

Dr. Rahim ARSLAN 

Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sivas/Türkiye 

Öğr. Gör. Bahar TÜRKMENOĞLU 

Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek MYO, Sivas/Türkiye 

Özet  

Bu araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan hemşireler üzerine 

yapılmıştır. Araştırmaya katılan kişilere temel ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerini saptamak 

amacı ile bir test uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 132 kişilerin cinsiyet dağılımı; % 19’u erkek, 

%81’i bayan; %17, mesleki yıl dağılımı; %17,4 ü 0-3 yıl, % 36,4 ü 4-7 yıl, %22,7 si 7-10 ve %23,5 u 

11 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahiptir. Ayrıca araştırmaya katılanlardan ilk yardım bilgi düzeylerini 

derecelendirmeleri istenmiş ve % 20 si iyi, %63 ü orta ve % 17 si kötü olarak cevap vermişlerdir. İlk 

yardım müdahalesiyle daha önce karşılaşıp karşılaşmadıkları da araştırmaya katılanlara sorulmuş ve 

%72 si en az bir defa karşılaştığını belirtmiştir.  

Araştırmada en çok dikkat çeken sonuç ilk yardım temel bilgi testi olarak uygulanan 13 sorunun 

ortalamasıdır. Testin genel ortalaması erkek ve bayanlarda % 50 olarak hesaplanmış ve aralarında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu durumda hastane personelleri de dahil kurumlarda ilk yardım 

eğitiminin belli aralıklarla verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İlk Yardım, Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşire. 
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MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İLK YARDIM DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Rahim ARSLAN 

Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sivas/Türkiye 

Öğr. Gör. Bahar TÜRKMENOĞLU 

Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek MYO, Sivas/Türkiye 

Özet  

Bu araştırma, cumhuriyet üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 

uygulanmıştır. Uygulama öğrencileri meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri Bölümü,  Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Gıda İşleme Bölümü ve  Raylı 

Sistemler İşletmeciliği bölümlerinden seçilmiştir. 

 Araştırmaya dahil edilen öğrencilere lisedeyken ilkyardım eğitimi alıp almadıkları, şimdiye kadar 

çevrelerinde ilkyardım gerektirecek olayla karşılaşıp karşılaşmadıkları ve herkesin ilkyardım eğitimi 

alması ile ilgili düşünceleri uygulanan testin ilk bölümünde sorulmuştur. Testin ikinci aşamasında ise 

katılımcılara temel ilk yardım bilgilerini ölçen 24 soruluk test uygulanmıştır. 

Araştırmaya dair veri toplama işlemi 108 örneklem ile tamamlanmış olup analiz ve yorumlar özet ve 

tam metin olarak kongre sunumunda gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İlk Yardım, İlk yardım Eğitimi. 
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MYO ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 

Dr. Rahim ARSLAN 

Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sivas/Türkiye 

Öğr. Gör. Bahar TÜRKMENOĞLU 

Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek MYO, Sivas/Türkiye 

Özet  

Dünya sağlık örgütü tarafından 10-19 yaş grubu “adolesan (ergenlik)” yaş grubu olarak, 15-24 yaş 

grubu ise “genç” yaş grubu olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz genç nüfusa sahip bir ülkedir ve Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2003 verilerine göre 10-19 yaş grubu nüfusun tüm nüfus içindeki 

payı %19,8 ve 10- 24 yaş grubu nüfusun ise tüm nüfus içindeki payı %28,6 olarak hesaplanmıştır. 

Milyonlarca genç insan bu dönemlerde, önceden teşhis konulduğunda tedavi edilebilir morbidite, 

mortalite ve kötü sağlık alışkanlıklarına sahiptir. Özellikle ülkemiz son zamanlarda demografik ve 

sosyolojik olarak değişim süreci yaşamaktadır.. Bu özellikteki genç nüfusa yöneliksağlığı geliştirici 

davranışlar için okullar, üniversiteler, yurtlarelverişli müdahale alanları olarak düşünülebilir. 

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik 

önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Kişisel hijyen; saç temizliği ve bakımı, yüz, göz ve kulak 

temizliği, ağız ve diş temizliği, ayak temizliği, banyo alışkanlığı, dış genital organlar ve koltuk altı 

temizliği, cinsel ilişki sırasında ve sonrası temizlik, sağlıklı giyinme, el ve tırnak temizliğini 

kapsamaktadır. Sağlık eğitimi, öğrenci sağlığı, okul çevresi ve okul personelinin sağlığı ile birlikte 

okul sağlığı hizmetlerinin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Sağlık eğitimiyle kazanılan davranışlar 

aileleri de olumlu yolda etkilemekte böylece öğrenciler bir çarpan etkisiyle toplumun sağlık eğitimi de 

dolaylı yoldan olumlu etkilemiş olabilmektedir. Geliştirilecek sağlık eğitim programları için eğitimde 

ihtiyaç saptanması çalışmaları öğrencilerin kişisel hijyenleriyle ilgili mevcut davranış örüntülerinin 

açığa çıkartılmasına ihtiyaç duyacaktır. 

Bu kapsamda Hafik Kamer MYO 'da okuyan üniversite öğrencilerinin kişisel hijyen davranışlarının 

belirlenmesi için bu çalışma planlanmıştır. Öğrencilere 45 sorudan oluşan bir anket uygulanacak olup 

doğru ve yanlış hijyen davranışları tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Temizlik Bilinci, Kişisel Hijyen, Davranış 
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ORŞİEKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK TANILARIMIZ; 

5 YILLIK ARŞİV TARAMA SONUÇLARI 

Uzm. Dr. Leymune PARLAK 

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep TARİNİ 

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği 

Özet  

Testisler; skrotum içinde yer alan spermatik kord tarafından askıya alınan, spermlerin üretildiği ve 

testosteron adı verilen erkeklik hormonunun salgılandığı iki adet organdır. Yetişkin bir erkekte 

yaklaşık 15-19 gram ağırlığındadır. Sağ testis sola oranla %10 kadar daha ağırdır. Çocuklukdan erişkin 

çağa kadar testisde farklı lezyonlar görülebilir. Bu lezyonlar kriptorşidizm , epididimorşit, testis 

torsiyonu ve kanserdir. Lezyonun özelliğine göre skrotal şişme ve kanama, ağrı, abdominal kitlelere 

kadar değişen semptomlar verebilir.  

Testisleri unilateral veya bilateral eksize etmek için yapılan cerrahi işlemin adı orşiektomidir. Eksizyon 

nedenleri arasında torsiyon/enfarktüs, enfeksiyon, malignite, kriptorşidizm ve prostat kanseri için 

yapılan terapötik kastrasyon sayılabilir. 

Bu çalışmada Ocak 2015 – Kasım 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim 

Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü arşivinde kayıtlı 309 orşiektomi materyalinin  histopatolojik 

tanıları ve sağ-sol lokalizasyonu, hastaların yaş aralığı ve orşiektomi nedenleri incelenecektir.  Bulgular 

literatüre katkı sağlamak amacıyla sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Testis; Orşiektomi; Kriptorşidizm 
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KARMAŞIK AĞLARIN YAPILARI İLE SENKRONİZASYON ÖZELLİKLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Koray ÇİFTÇİ 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği 

Bölümü, Çorlu, Tekirdağ 

Özet 

Senkronizasyon, fiziki ve biyolojik sistemlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir davranış biçimidir. 

Mühendislik uygulamalarında da senkronizasyondan yaygın olarak yararlanılmaktadır. Ağ yapısının 

bir ağın senkronizasyon davranışını nasıl etkilediğinin incelenmesi aktif bir araştırma konusudur. 

Verilen bir ağ yapısı için ağa ait Laplace matrisinin spektrumu o ağın senkronizasyonu hakkında bilgi 

verir. Bu çalışmada, bir ağı tanımlayan çeşitli yapısal özelliklerin ağın senkronize olma özelliklerini 

nasıl etkilediği araştırılmıştır. Farklı ağ yapıları için derece dağılımı, yol uzunluğu ve kümelenme 

katsayısı ile  Laplace matrisinin özdeğerlerine dayalı olarak senkronizasyon derecesi arasındaki 

bağıntılar ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Senkronizasyon, karmaşık ağlar, çizge kuramı. 
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MATERNAL KAFEİN TÜKETİMİ; FETÜS VE KAFEİN 

MATERNAL CAFEIN CONSUMPTION; FETUS AND CAFEIN 

Doç. Dr. Aziz AKSOY 

Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Diyetisyen Rahime EREN 

Fitform Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi, Siverek  

Özet 

Bu çalışmanın amacı anne adaylarının hamilelik süresince kafein tüketiminin fetal büyümeye ve düşük 

doğum ağırlığıyla ilişkisini ortaya koyarak fetüs açısından olumsuz sonuçlarının önüne geçilmesinde 

katkı sağlamaktır. Anne adayları hamilelik süresince bazı besinleri diyetinde kısıtlamalıdır ve 

kısıtlanması gereken besinlerden bir tanesi de kafeindir. Kafein, çay, kahve ve kolada bulunan 

farmakolojik olarak aktif bir maddedir. Hamilelik sırasında alınan kafein ise kolayca plasentadan fetüse 

ve amniyotik sıvıya geçer. Kafeinin yarı ömrü hamilelik sırasında artar, hamileliğin sonunda 11.5-18 

saate ulaşır. Bu kadar uzun yarı ömür, düzenli günlük tüketim ile vücutta kafein birikimine neden 

olur. Ne fetüs ne de plasenta kafeini metabolize edemez, çünkü gerekli enzimlerden yoksundurlar; bu 

nedenle fetüs uzun süre uterus içinde maternal maruziyetle orantılı olarak kafeine ve metabolitlerine 

maruz kalır. Fetüsün kafeine  maruz kalması sadece anne tüketimine değil, aynı zamanda kafeinin anne 

tarafından metabolize edildiği ve fetal dolaşımdan temizlendiği hıza da bağlıdır. Gebelikte kafeine fetal 

maruziyet, özellikle beyinde, uzun süreli etkilere neden olabilir. Sonuç olarak yapılan çalışmalar 

göstermektedir ki, bilinçsiz tüketilen kafein fetüs büyümesini olumsuz etkileyebileceği gibi, anne 

sütünde demir konsantrasyonunda bile azalma gösterebilir. Bu olumsuz durumların tolere etmek adına 

hamilelik döneminde alınması gereken güvenli kafein miktarları belirlenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Maternal, Kafein Tüketimi, Fetüs evresi, Hamilelik 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the relationship between caffeine consumption and fetal growth 

and low birth weight of pregnant women during pregnancy. Pregnant mothers should restrict certain 

nutrients in their diet during pregnancy and one of the nutrients that should be restricted is caffeine. 

Caffeine is a pharmacologically active substance in tea, coffee and cola. Caffeine taken during 

pregnancy easily passes from placenta to fetus and amniotic fluid. The half-life of caffeine increases 

during pregnancy, reaching 11.5-18 hours at the end of pregnancy. This long half-life causes caffeine 

build-up in the body with regular daily consumption. Neither the fetus nor the placenta can metabolize 

caffeine because they lack the necessary enzymes; therefore, the fetus is exposed to caffeine and its 

metabolites for a long time in proportion to maternal exposure in the uterus. Exposure of the fetus to 

caffeine is not only dependent on maternal consumption, but also on the rate at which caffeine is 

metabolized by the mother and cleared from fetal circulation. Fetal exposure to caffeine during 

pregnancy can cause long-term effects, especially in the brain. Consequently, studies show that 
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unconscious consumed caffeine may adversely affect fetus growth and may even decrease iron 

concentration in breast milk. In order to tolerate these negative conditions, safe caffeine levels should 

be determined during pregnancy. 

 

Keywords: Maternal, Caffeine consumption, Fetus stage, Pregnancy 
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MENOPOZ VE SİGARA TÜKETİMİ 

MENOPAUSE AND CIGARETTE CONSUMPTION 

Doç. Dr. Aziz AKSOY 

Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Diyetisyen Rahime EREN 

Fitform Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi, Siverek 

Özet 

Bu çalışmanın amacı kadınlarda sigara kullanımı ve menopoza girme yaşı arasındaki ilginin 

irdelenmesidir. Menopoz, yaşlanma sürecinde kadınların yaşadığı kaçınılmaz bir fiziksel 

değişimdir. Doğal menopoz genetik, çevresel ve sosyodemografik faktörlerden etkilenir. Mevcut sigara 

içme, birçok popülasyonda menopozda erken yaş ile ilişkilidir. Ülkelere göre de menopoza girme yaşı 

değişiklik gösterir. Ayrıca eğitim düzeyi, meslek, obezite,  sigara içme, alkol tüketimi ve fiziksel 

aktivite menopoz yaşını etkiler. Sigara içme menopoz süresi ile ilgili olduğu, gonadotropinleri ve seks 

steroidlerini etkileyerek yumurtalık yaşlanmasını ve folikül rezervini etkileyebildiği için üreme 

hücreleri üzerinde toksik etkilere neden olabilmektedir. Bu toksik etki sigara kullanma süresi, 

kümülatif doz ve yaştaki değişikliklere göre menopozu etkileyebilir.  Erken menopoz gelişen 

kadınlarda menopoz sendromu zihinsel sağlığı olumsuz etkileyerek, yaşam kalitesini önemli ölçüde 

azaltır. Sonuç olarak; sonuçlarını çok da kestirmeden bilinçsizce veya bilinçli olarak içilen sigaranın 

puslu dumanın arkasında, birçok hastalığı tetiklediği gibi menopozuda etkilemektedir. Bu da 

göstermiştirki menopozlıu kadınlara özgü poliklinikler veya uyum destek alanları oluşturulması faydalı 

olacaktır. Bu sadece klinik olarak değil iyi bir beslenme yaşam koşullarına da ihtiyaçları vardır. 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Sigara Tüketimi, Erken Menopoz 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between smoking and age at menopause in 

women. Menopause is an inevitable physical change experienced by women in the aging process. 

Natural menopause is affected by genetic, environmental and sociodemographic factors. Current 

smoking is associated with early age in menopause in many populations. The age of menopause varies 

by country. In addition, education level, occupation, obesity, smoking, alcohol consumption and 

physical activity affect the age of menopause. Smoking may cause toxic effects on reproductive cells 

as it is related to the duration of menopause and affects gonadotropins and sex steroids, as well as 

ovarian aging and follicle reserve. This toxic effect may affect menopause according to changes in 

smoking time, cumulative dose and age. In women who develop early menopause, menopause 

syndrome negatively affects mental health and significantly reduces quality of life. As a result; the 

consequences of smoking unconsciously or consciously without much anticipation behind the misty 

smoke, triggers many diseases such as menopause affects. This showed that it would be beneficial to 
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establish polyclinics or compliance support areas specific to menopausal women. They need not only 

clinically but also good nutritional living conditions. 

Keywords: Menopause, Smoking, Early Menopause 
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POLİS MEMURLARININ BESLENME, ÖĞÜN ATLAMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE 

ALIŞKANLIKLARININ VÜCUT KİTLE İNDEKS DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ 

RELATION OF NUTRITION, MEAL SKIPPING AND PHYSICAL ACTIVITY HABITS WITH 

BODY MASS INDEX VALUES OF POLICE OFFICERS 

Doç. Dr. Aziz AKSOY 

Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü  

Diyetisyen Sebahat KARADAVUT 

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Merkezi, Keşan, Edirne 

Özet 

Bu çalışma, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev 

yapmakta olan emniyet çalışanlarının beslenme, öğün atlama ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının vücut 

kitle indeks değerleriyle ilişkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamız, Aralık 2016–

Ocak 2017 tarihleri arasında Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde 

çalışmakta olan, araştırmayı kabul eden 300 emniyet çalışanına uygulanmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Beslenme, öğün atlama, fiziksel aktivite 

alışkanlıklarının vücut kitle indeks değerleriyle ilişkisini değerlendirme doğrultusunda; emniyet 

çalışanlarının sosyodemografik özellikleri (yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum, hizmet yılı, çalışma 

saatleri, beslenme alışkanlıkları, sigara tüketimi, diyet, fiziksel aktivite alışkanlıkları) öğrenilmiştir ve 

antropometrik ölçümler katılımcılara anketimizde sorularak öğrenilmiştir. Araştırmada anket 

sonuçlarına ilişkin verileri analizinde; Mann-whitney, Kruskal-wallis ve Ki kare testleri kullanılmıştır. 

Bulgularımızda; öğün atlama durumlarına göre BKİ durumlarına bakıldığında katılımcıların %54’ünün 

BKİ’si 25-29,9 aralığında, %38 inin BKİ’si olması gereken sağlıklı aralıkta yani 18,5-24-9 

aralığındadır. Katılımcıların %0,08’i ise sağlıksız diyebileceğimiz zayıf ya da obez sınıfındadır. 

Katılımcıların %51’inin fiziksel aktivite yaptığı gözlemlenmiş, %49’u fiziksel aktivite yapmadığını 

belirtmiş ve fiziksel aktivite yapmadığını belirten katılımcıların %62’sinin olması gereken sağlıklı 

BKİ’ye sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Katılımcıların %57’si günde 3 öğün beslendiğini, %33’ü 

ise günde 2 öğün beslendiğini belirtmiştir. Katılımcıların %27’si ise ara öğün yapmadığını belirtmiştir. 

Ara öğün yapmadığını belirten katılımcıların %63’ünün olması gereken BKİ’ye sahip olmadığı 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak fiziksel aktivite durumları sorgulandığında, fiziksel aktivite 

sınıflamasında hareketsiz diyebileceğimiz bir sonuçla karşılaştık, beslenme ve öğün atlama durumları 

sorgulandığında ise çoğunluğunun günde 3 öğün beslendiği, günde 2 öğün beslenenlerin ise daha az 

olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, öğün atlama, fiziksel aktivite, beden kitle indeksi 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the relationship between nutrition, skipping and physical activity 

habits and body mass index values of police officers working in Bitlis Provincial Police Department 

and Tatvan District Police Department. The study was conducted on 300 police officers who worked 

at Bitlis Provincial Security Directorate and Tatvan District Security Directorate between December 

2016 and January 2017. The questionnaire was used as a data collection tool. Nutrition, skipping meals, 

physical activity habits and body mass index values in accordance with the evaluation of the 

relationship; Sociodemographic characteristics (age, gender, occupation, marital status, years of 

service, working hours, dietary habits, cigarette consumption, diet, physical activity habits) of the 

safety workers were learned and anthropometric measurements were learned by asking the participants 

in our survey. In the data analysis of the survey results; Mann-Whitney, Kruskal-wallis and Chi square 

tests were used. Our findings; When BMI status is evaluated according to meal skipping status, 54% 

of the participants' BMI is in the range of 25-29.9, 38% is in the healthy range, which is supposed to 

be BMI, in the range of 18.5-24-9. 0.08% of the participants are weak or obese. It was observed that 

51% of the participants did physical activity, 49% stated that they did not do physical activity and 62% 

of the participants who stated that they did not do physical activity did not have healthy BMI. 57% of 

the participants stated that 3 meals a day, 33% stated that 2 meals a day. 27% of the participants stated 

that they did not make snacks. It was observed that 63% of the participants who stated that they did not 

have snacks did not have the required BMI. As a result, when physical activity status was questioned, 

we encountered a result that we could call as inactive in physical activity classification, and when it 

was questioned in terms of nutrition and skipping, it was seen that the majority of the patients were fed 

3 meals a day and those who fed 2 meals a day were less. 

 

Keywords: Nutrition, skipping meals, physical activity, body mass index 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 198 

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN MİKROFİLİZLERİN 

AEROBİK MEZOFİLİK BAKTERİ (AMB) VE TOPLAM MAYA KÜF SAYIMI (TYMC) 

POPÜLASYONLARININ BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF AEROBIC MESOPHYLIC BACTERIA (AMB) AND TOTAL YEAST 

AND MOLD COUNT (TYMC) POPULATIONS ON MICROGREENS GROWN IN DIFFERENT 

GROWING ENVIRONMENTS 

Öğr. Gör. Hasan IŞIK1  

Dr. Öğr. Üyesi Zeynal TOPALCENGIZ1  

Doç. Dr. Aziz AKSOY2  
1Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Türkiye 

2Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis, Türkiye 

Özet  

Mikrofilizler (microgreens) yabani türler dahil olmak üzere sebze, ot veya tahıl tohumlarından üretilen 

olgunlaşmamış yeşillikler olarak tanımlanan özel bir ürün sınıf olarak kabul edilir. İlk gerçek yaprak 

çiftinin görünümü üzerine mikrofilizler için hasat zamanı belirlenmiştir. Mikrofilizler lezzetini 

arttırmak veya ana yemekleri süslemek için kullanılır ve yetişkin hallerine göre daha yoğun aroma, tat 

ve yüksek besin içeriği taşımaktadır. Genellikle seralarda ve evlerde yetiştirilen bu ürünler 

mikrobiyolojik kontaminasyon açısından risk altındadır. Mikrofilizlerde kalitenin belirlenmesi ve 

hijyen kontrolü amacıyla aerob mezofilik bakteri sayısı (AMB) ve toplam maya küf sayımı (TYMC) 

gıda güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada farklı yetiştirme ortamlarında yetiştirilen 

marul ve turp mikrofilizlerinin, AMB ve TYMC popülasyon durumu incelenmiştir. 

Bitki yetiştirme ortamı olarak torf ve bitki besiniyle desteklenmiş perlit kullanılmıştır. Balkan marulu 

(Lactuca sativa) ve fındık turpu belleradishes (Raphanus sativus) ekilmiş ve sprey olarak ve tabandan 

sulanmıştır. Bitki yetiştirme odasında, üç gün oda sıcaklığında çimlenme için karanlıkta tutulduktan 

sonra 4. günden itibaren, fideler günde 12 saat olmak üzere yaklaşık 400 µmol/m2 civarında beyaz 

flüoresan ışığa maruz bırakılmıştır. Mikrofilizler gerçek yapraklarının oluşmasıyla toplanmıştır. 

Mikrofilizlerin kök kısmının 1-2 cm yukarısından kesilerek yenilebilir ve yenilemez kısımları için ayrı 

ayrı mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Ardından AMB için triptik soy agar besiyerine ve TYMC 

için patates dekstroz agar besiyerine uygun dilisyonlarda ekim yapılmıştır. AMB için 24 saat 36 ± 

2°C’de, TYMC için ise 48-72 saat oda sıcaklığında inkübasyondan sonra sayım yapılmıştır.  

Tüm koşullarda perlit içinde yetiştirilen marul mikrofilizlerinin yenilebilen kısımlarındaki AMB (1.46 

log CFU/g'ye kadar) ve TYMC (2.21 log CFU/g'ye kadar) popülasyonu, torftan daha yüksek 

bulunmuştur. Turp mikrofilizlerinin yenilebilen ve yenilemeyen kısımlarındaki AMB ve TYMC 

popülasyonları perlit ve torfta birbirine yakın değerlerde olup aralarında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (P>0.05). Ayrıca tüm koşullarda AMB ve TYMC, marulun yenilebilir kısmında turpun 

yenilebilir kısmına göre daha düşük kalmıştır (P<0.05). Mikofilizlerin yenilemeyen kısımlarında, 

AMB ve TYMC popülasyonları büyüme ortamları ve sulama türlerine bakılmaksızın aralarındaki fark 

en fazla 1.2 log CFU/g seviyesindedir. Bu sonuçlara göre turpun yenilebilir kısmı AMB'nin büyümesini 

maruldan daha fazla desteklediği ve perlitin AMB ve TYMC popülasyonu üzerinde azalma etkisinin 

olmadığı anlaşılmıştır. 
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Anahtar Kelime: Mikrofiliz, AMB, TYMC 

Abstract 

Microgreens are considered as a special class of products that are defined as immature seedlings of 

various vegetable, grass or grains including wild species. The appearance of first true leaves is 

monitored as time for microgreen harvesting. Microgreens are used to enhance the flavor or to decorate 

main dishes with more intense aroma, taste and higher nutrient content compare to adult plants. 

Microgreens are grown in greenhouses and households with a high risk for microbiological 

contamination. Aerobic mesophilic bacteria count (AMB) and total yeast mold count (TYMC) are 

important parameters in order to determine microbiological quality and hygiene for microgreen 

production. In this study, AMB and TYMC populations on lettuce and radish microgreens grown in 

different media were investigated. 

Peat and perlite supplemented with plant growth nutrient was used as growing medium. Balkan lettuce 

(Lactuca sativa) and belle radishes (Raphanus sativus) were seed planted and spray and bottom 

irrigated. From the 4th day, seedlings were exposed to white fluorescent light around 400 µmol/m2 for 

12 hours per day, after keeping in the dark for three days at room temperature for germination in 

growing room. Microgreens were collected by the formation of true leaves. Seedlings were harvested 

by cutting 1-2 cm above the root portion of the microgreens. Microbiological analyzes were performed 

for edible and inedible parts of plants. Microbiological enumeration was achieved on triptic soy agar 

for AMB and potato dextrose agar for TYMC in appropriate dilutions. Counts were performed after 

incubation at 36 ± 2°C for 24 hours for AMB and 48-72 hours for TYMC at room temperature. 

AMB and TYMC populations in edible portions of lettuce microgreens grown in perlite were up to 

1.46 and 2.21 log CFU/g higher than peat under all conditions, respectively. Population differences of 

AMB and TYMC between in the edible and non-edible parts of radish microgreens were significant in 

peat and perlite (P>0.05). At all conditions, AMB and TYMC populations were lower in edible portion 

of lettuce than edible portion of radish (P<0.05). In inedible part of microgreens, the difference between 

AMB and TYMC populations was 1.2 log CFU/g at most regardless of growth media and irrigation 

types. Results in this study indicate that the edible part of radish supports the growth of AMB more 

than lettuce and perlite have no effect on the AMB and TYMC population. 

Keywords: Microgreens, AMB, TYMC 
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YATILI OKULLARDA KALAN 10–14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLER İLE EVDE KALIP 

NORMAL OKULA GİDEN ÖĞRENCİLERİN GELİŞME VE BÜYÜME EĞRİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT AND GROWTH CURVES OF 10-14 YEARS OLD 

SCHOOL STUDENTS AND STAYING STUDENTS AT HOME 

Doç. Dr. Aziz AKSOY  

Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Diyetisyen Emine YAYLA  

Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü  

ÖZET 

Bu çalışma, Bitlis ili merkez ilçesinde bulunan yatılı ilköğretim bölge okulu, Sait Nursi imam-hatip 

lisesi, Selahattin Eyyubi ilköğretim okullarının yatılı ve gündüzlü bölümlerinde okuyan 10–14 yaş 

grubu öğrencilerin gelişme ve büyüme eğrilerinin beslenme alışkanlıklarına göre değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu okulların 5-9. sınıflarında okuyan 435 öğrenciye 26 soruluk bir anket uygulanmış 

olup, ağırlık ve boy ölçümleri yapılmıştır. Araştırma grubunun %47,2’sini yatılı öğrenciler, %52,8’ini 

gündüzlü öğrenciler oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesiyle öğrencilerin sınıflara, cinsiyete ve 

yatılı-gündüzlü durumuna göre dağılımları tesbit edilmiştir. Yatılı ve gündüzlü öğrencilerin beslenme 

şekilleri ve alışkanlıkları araştırılmış, boy ve ağırlıkları arasındaki farkın sebep ve nedenleri 

belirlenmiştir. Yatılı öğrencilerin her ne kadar öğün sayısı ve beslenme düzenleri iyi olsa da, aileden 

ayrı olmak ve ekonomik statülerinin etkileriyle gelişim açısından gündüzlü öğrencilerden daha düşük 

gelişim ve büyüme eğrilerine sahip oldukları görülmüştür. Özellikle yatılı okullarda yemek ve uyku 

saatlerinin düzenli olmasına rağmen, öğrencilerin psikolojik olarak etkilendikleri anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yatılı ilköğretim bölge okulu, öğrenci, sağlık durumu, beden kitle indeksi  

 

Abstract 

The aim of this study is to evaluate the development and growth curves of the 10-14 age group of 

children in the boarding and daytime departments of the primary boarding school in the central district 

of Bitlis province, Sait Nursi imam-hatip high school and Selahattin Eyyubi primary schools. These 

schools are 5-9. A questionnaire of 26 questions was applied to 435 students attending the first grade, 

and weight and height measurements were made. 47.2% of the research group consists of boarding 

students and 52.8% of students are day students. The distribution of the students according to class, 

gender and boarding-day situation was determined by the evaluation of the data. The diets and habits 

of boarding and day students were investigated and the reasons and reasons of the difference between 

height and weight were determined. Although the number of boarding students is good in terms of 

number of meals and diets, it is seen that they have lower development and growth curves than day 

students in terms of being separated from the family and the effects of their economic status. Even 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK 
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though the meal and sleep hours were regular, especially in boarding schools, the students were found 

to be psychologically affected. 

Keywords: Regional primary boarding school, student, health status, body mass index 
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3 BOYUTLU YAZICI İLE ABS FİLAMENT KULLANILARAK FARKLI TABLA VE 

NOZUL SICAKLIKLARINDA ÜRETİLEN ÇEKME NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF TENSILE SPECIMENS PRODUCED AT DIFFERENT TABLE AND 

NOZZLE TEMPERATURES BY USING ABS FILAMENT WITH 3D PRİNTER 

*1Muhammed Safa KAMER, 2Hakan YAYKAŞLI,  3Şemsettin TEMİZ, 4Ahmet KAYA 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 

Kahramanmaraş, Türkiye 

3İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye  

4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

 

Özet 

Bu çalışmada; tabla ısıtmalı 3 boyutlu bir yazıcı (Ultimaker 2 Extended) ile ABS malzeme kullanılarak 

çekme numuneleri üretilmiştir. Üretilen numunelerin mekanik özelliklerine tabla ve nozul 

sıcaklıklarının etkisi araştırılmıştır. Çekme numunelerinin boyutlandırılmasında ASTM D638-14 

standardı kullanılmıştır. 6 farklı tabla sıcaklığı (80°C, 70°C, 60°C, 50°C, 40°C, 30°C) ve 5 farklı nozul 

sıcaklığı (260°C, 250°C, 240°C, 230°C, 220°C) kullanılarak her parametre için üçer adet olacak şekilde 

toplam 30 adet test numunesi üretilmiştir. Üretilen numunelerin ağırlıkları ölçülmüş, ayrıca üretilen 

numunelere çekme testi yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıda farklı tabla ve nozul sıcaklıklarında ABS 

malzeme kullanılarak üretilen numunelerin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, ABS Filament, Mekanik Özellikler, Çekme Testi. 
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3 BOYUTLU YAZICI İLE FARKLI DOLGU DESENLERİ KULLANILARAK ABS VE PLA 

FİLAMENTLERLE ÜRETİLEN ÇEKME NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF TENSILE SPECIMENS PRODUCED WITH ABS AND PLA FILAMENTS 

USING DIFFERENT INFILL PATTERNS WITH 3D PRINTER 

*1Muhammed Safa KAMER, 2Hakan YAYKAŞLI,  3Şemsettin TEMİZ, 4Ahmet KAYA 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 

Kahramanmaraş, Türkiye  

3İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye  

4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

 

Özet 

 

Bu çalışmada; tabla ısıtmalı 3 boyutlu bir yazıcı (Ultimaker 2 Extended) ile ABS ve PLA malzeme 

kullanılarak çekme numuneleri üretilmiştir. Üretilen numunelerin mekanik özelliklerine dolgu 

deseninin (infill pattern) etkisi araştırılmıştır. Çekme numunelerinin boyutlandırılmasında ASTM 

D638-14 standardı kullanılmıştır. 5 farklı dolgu deseni (Lines 0° - Lines 90° Connect - Lines 180° - 

Concentric - Zig Zag) kullanılarak her parametre için dörder adet olacak şekilde, 20 adet ABS ve 20 

adet PLA malzeme ile toplam 40 adet test numunesi üretilmiştir. Üretilen numunelerin ağırlıkları 

ölçülmüş, ayrıca üretilen numunelere çekme testi yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıda aynı parametrelerde 

ABS ve PLA malzeme kullanılarak üretilen numunelerin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, ABS Filament, PLA Filament, Mekanik Özellikler, Çekme 

Testi. 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 204 

3 BOYUTLU YAZICI İLE FARKLI RENKLERDE ABS VE PLA FİLAMENTLER 

KULLANILARAK ÜRETİLEN ÇEKME NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF TENSILE SPECIMENS PRODUCED USING ABS AND PLA 

FILAMENTS OF DIFFERENT COLORS WITH 3D PRINTER 

*1Muhammed Safa KAMER, 2Hakan YAYKAŞLI,  3Şemsettin TEMİZ, 4Ahmet KAYA 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 

Kahramanmaraş, Türkiye  

3İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye  

4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

 

Özet 

 

Bu çalışmada; tabla ısıtmalı 3 boyutlu bir yazıcı (Ultimaker 2 Extended) ile ABS ve PLA malzeme 

kullanılarak çekme numuneleri üretilmiştir. Üretilen numunelerin mekanik özelliklerine filament 

renginin etkisi araştırılmıştır. Çekme numunelerinin boyutlandırılmasında ASTM D638-14 standardı 

kullanılmıştır. ABS malzemede 3 farklı renk (Beyaz, Gümüş, Turuncu), PLA malzemede 4 farklı renk 

(İnci Beyazı, Mavi Turuncu, Yeşil) kullanılarak her parametre için dörder adet olacak şekilde, 12 adet 

ABS ve 16 adet PLA malzeme ile toplam 28 adet test numunesi üretilmiştir. Üretilen numunelerin 

ağırlıkları ölçülmüş, ayrıca üretilen numunelere çekme testi yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıda farklı 

renklerde ABS ve PLA malzeme kullanılarak üretilen numunelerin mekanik özellikleri 

karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, ABS Filament, PLA Filament, Mekanik Özellikler, Çekme 

Testi. 
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DAİRESEL UÇ PLAKANIN HELİSEL SAVONİUS RÜZGÂR TÜRBİNİN 

PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 

Fahrettin GENCER¹, Ahmet KAYA*, Muhammed SAFA KAMER² 

¹Fahrettin GENCER, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  Makine Mühendisliği Bölümü, 

Kahramanmaraş, Türkiye 

²Öğr. Gör. Muhammed Safa KAMER, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  Makine 

Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye 

*sorumlu yazar; Prof. Dr. Ahmet KAYA, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  Makine 

Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş 

ÖZET                                           

Enerji, tarihsel süreçte insan yaşamının sürdürülmesinde en temel gereksinimlerden biri olmuştur. 

Dünya’da meydana gelen nüfus artışı, yaşanan kentsel gelişim ve sanayileşme; enerjiye ve doğal 

kaynaklara olan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Dünya’da halen enerji ihtiyacının büyük kısmı fosil 

yakıtların tüketilmesi ile elde edilmektedir. Kullanılan fosil yakıtların kaynaklarının rezervlerle sınırlı 

olması ve bu kaynakların iklimi tahrip edici sonuçları önemli bir sorunsal olarak belirmeye başlamıştır. 

Bütün bu etmenler göz önünde bulundurulduğunda doğal, temiz ve sonsuz niteliklere sahip 

yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  Bu yenilenebilir enerji 

kaynaklarından birisi de rüzgâr enerjisidir. 

 Bu çalışmada, düşey eksenli bir rüzgâr türbini çeşidi olan Savonius rüzgâr türbininin aerodinamik 

özellikleri deneysel olarak incelenecektir. Kanat tipi olarak yarı küresel kanat seçilmiş, kanatlara 180˚ 

helis açısı verilmiş ve kanat sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Savonius rüzgâr türbininin performansına; 

çeşitli boyutlarda uç plakaların eklenmesinin etkileri araştırılacaktır. Solidworks programında 

tasarlanan rüzgâr türbinleri 3D yazıcı aracılığıyla elde edilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü laboratuvarında bulunan hava tünelinde 10 farklı hava 

hızında 4 farklı geometri için deneyler yapılacak ve bu deneylerin ortalaması alınacaktır. Her hızda; 

helisel Savonius rüzgâr türbinlerinin devir sayısı ve helisel Savonius rüzgâr türbinlerinin üzerine gelen 

sürüklenme kuvveti ölçülecektir. Ölçülen değerlerin ortalamalarından yararlanarak sürüklenme 

katsayısı ve kanat uç hız oranı hesaplanacaktır. 

Helisel Savonius rüzgâr türbinin tasarımı aşamasında (Kaya vd., 2019) çalışmalarında en iyi 

performansa sahip 3 kanatlı helisel Savonius rüzgâr türbini ana geometri olarak seçilmiştir.  Belirlenen 

bu geometriye uç plaka çapı/ kanat çapı oranları sırasıyla: 0.5, 0.75, 1, 1.25 olan dairesel uç plakalar 

eklenecektir. Geliştirilen geometriler Solidworks programında tasarlanmış ve 3D yazıcı ile üretime 

hazır hale getirilmiştir. Üretiminde PLA filament kullanılacaktır. Helisel Savonius rüzgâr türbini 

tasarımı için kullanılan uygun değerler daha önce yapılan çalışmaların [(Mahmoud vd., 2012) (Alom 

& Saha, 2019) (Jeon, 2015)] incelenmesiyle belirlenmiştir.  

Rüzgâr türbininin hava tüneline bulunduğu şeffaf kısım, test bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Test 

bölgesinin hemen altında rüzgâr türbininin yataklandığı kısımda kuvvet sensörleri bulunmaktadır. 

Kuvvet sensörlerinde; kaldırma kuvveti ve sürüklenme kuvveti ölçülmektedir. Ayrıca, test bölümünün 
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başlangıç kısmında hava hız sensörü bulunmaktadır. Ölçülen veriler ve kuvvetler anlık olarak kontrol 

panosundan izlenebilmektedir. Hava tüneli ve test bölgesi Şekil 2’de verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Savonius rüzgâr türbini, uç plaka etkisi, rüzgâr enerjisi                                                                                                                                     
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MERKEZİ KLİMA SANTRALLERİ İÇİN TASARLANAN İÇ İÇE GEÇMİŞ BEŞLİ KESİK 

PİRAMİT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK 

İNCELENMESİ 

 Ebru BİLİCİ, Muhammed Safa KAMER,  Ahmet KAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  Makine Mühendisliği Bölümü,   

46050 Onikişubat Kahramanmaraş 

Özet 

Klima santrallerinde kullanılan fanların çıkışın kesit alanı,  fandan sonra gelen ısıtma/soğutma 

bataryaları,  susturucu,  filtre,  karışım odası veya ısı geri kazanım vb. hücrelerin kesit alanından 

küçüktür. Klima santralinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için fanın üflediği havanın bir sonraki 

hücreye mümkün olan en düşük basınç düşüşü ve homojen hız dağılımı ile yayılması gerekir. 

Difüzörler kullanılarak küçük bir kesit alanından çıkan hava daha büyük bir kesit alanına yayılım 

sağlanmaktadır(Kaya vd., 2019). 

 

Bu çalışmada,  merkezi klima santrallerindeki boş hücrede akışı homojen dağıtmak amacıyla iç içe 

geçmiş beşli kesik piramit tip difüzör tasarlanacak ve akış analizi sayısal olarak yapılacaktır. Difüzör 

fan çıkış bölgesinin önüne konulduğunda,  havanın yayılma özellikleri; iç içe geçmiş beşli kesik piramit 

tip difüzörün yüksekliğine bağlı olarak incelenecektir. Sayısal analizler 3 farklı (300mm, 400mm, 

500mm) piramit difüzör yüksekliği için ayrı ayrı yapılacaktır. Sayısal çalışmalarda Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı olan Ansys-Fluent paket programı kullanılacaktır. Belirlenen 

parametrelerde iç içe geçmiş beşli kesik piramit tip difüzörün basınç düşümüne ve hız dağılımına etkisi 

sayısal olarak araştırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Piramit tip difüzör, Basınç düşümü, Fan, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

(HAD), Klima santrali 
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3 BOYUTLU YAZICI İLE PLA FİLAMENT KULLANILARAK FARKLI TABLA VE 

NOZUL SICAKLIKLARINDA ÜRETİLEN ÇEKME NUMUNELERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF TENSILE SPECIMENS PRODUCED AT DIFFERENT TABLE AND 

NOZZLE TEMPERATURES BY USING PLA FILAMENT WITH 3D PRINTER 

*1Muhammed Safa KAMER, 2Hakan YAYKAŞLI,  3Şemsettin TEMİZ, 4Ahmet KAYA 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 

Kahramanmaraş, Türkiye 

3İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye  

4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

Özet 

Bu çalışmada; tabla ısıtmalı 3 boyutlu bir yazıcı (Ultimaker 2 Extended) ile PLA malzeme kullanılarak 

çekme numuneleri üretilmiştir. Üretilen numunelerin mekanik özelliklerine tabla ve nozul 

sıcaklıklarının etkisi araştırılmıştır. Çekme numunelerinin boyutlandırılmasında ASTM D638-14 

standardı kullanılmıştır. 4 farklı tabla sıcaklığı (60°C, 50°C, 40°C, 30°C) ve 6 farklı nozul sıcaklığı 

(240°C, 230°C, 220°C, 210°C, 200°C, 190°C) kullanılarak her parametre için üçer adet olacak şekilde 

toplam 27 adet test numunesi üretilmiştir. Üretilen numunelerin ağırlıkları ölçülmüş, ayrıca üretilen 

numunelere çekme testi yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıda farklı tabla ve nozul sıcaklıklarında PLA 

malzeme kullanılarak üretilen numunelerin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, PLA Filament, Mekanik Özellikler, Çekme Testi. 
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3 BOYUTLU YAZICI İLE ABS FİLAMENT KULLANILARAK ÜRETİLEN SANDVİÇ 

KOMPOZİT YAPILARIN BASMA YÜKÜ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ 

İNCELENMESİ 

*1Serdar KAVELOĞLU, 2 Muhammed Safa KAMER,  3Şemsettin TEMİZ, 4Ahmet KAYA 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü,  

Kahramanmaraş, Türkiye  

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

3İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye  

4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

Özet 

Bu çalışmada; tabla ısıtmalı 3 boyutlu bir yazıcı (Zaxe Z1 Plus) ile ABS malzeme kullanılarak sandviç 

kompozit basma numuneleri üretilmiştir. Üretilen sandviç kompozitlerin çekirdek kısımlarına bal 

peteği geometrisi verilmiştir. Sandviç çekirdek yapının içerisindeki bal peteği geometrisinin hücre 

genişlikleri ve et kalınlıkları değiştirilerek her parametre için üçer adet test numunesi üretilmiştir. 

Basma numunelerinin boyutlandırılmasında ASTM C365-16 standardı kullanılmıştır. Üretilen 

numunelerin mekanik özelliklerine sandviç çekirdek yapı içerisindeki farklı boyutlarda tasarlanan bal 

peteği geometrisinin etkisi araştırılmıştır. Üretilen numunelerin ağırlıkları ölçülmüş, ayrıca üretilen 

numunelere basma testi yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıda farklı parametrelerde ABS malzeme 

kullanılarak üretilen sandviç kompozit numunelerin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, ABS Filament, Mekanik Özellikler, Basma Testi. 
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3 BOYUTLU YAZICI İLE PLA FİLAMENT KULLANILARAK ÜRETİLEN SANDVİÇ 

KOMPOZİT YAPILARIN BASMA YÜKÜ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ 

İNCELENMESİ 

*1Serdar KAVELOĞLU, 2 Muhammed Safa KAMER,  3Şemsettin TEMİZ, 4Ahmet KAYA 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü,  

Kahramanmaraş, Türkiye  

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

3İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye  
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Özet 

Bu çalışmada; tabla ısıtmalı 3 boyutlu bir yazıcı (Zaxe Z1 Plus) ile PLA malzeme kullanılarak sandviç 

kompozit basma numuneleri üretilmiştir. Üretilen sandviç kompozitlerin çekirdek kısımlarına bal 

peteği geometrisi verilmiştir. Sandviç çekirdek yapının içerisindeki bal peteği geometrisinin hücre 

genişlikleri ve et kalınlıkları değiştirilerek her parametre için üçer adet test numunesi üretilmiştir. 

Basma numunelerinin boyutlandırılmasında ASTM C365-16 standardı kullanılmıştır. Üretilen 

numunelerin mekanik özelliklerine sandviç çekirdek yapı içerisindeki farklı boyutlarda tasarlanan bal 

peteği geometrisinin etkisi araştırılmıştır. Üretilen numunelerin ağırlıkları ölçülmüş, ayrıca üretilen 

numunelere basma testi yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıda farklı parametrelerde PLA malzeme 

kullanılarak üretilen sandviç kompozit numunelerin mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Yazıcı, PLA Filament, Mekanik Özellikler, Basma Testi. 
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HORIZONTAL WIND TURBINE APPLICATION IN DOHA METRO, QATAR 

Yasin Furkan GORGULU1, Mustafa Arif OZGUR2, Ramazan KOSE3  

1,2,3 Department of Mechanical Engineering, Kutahya Dumlupinar University,  

Kutahya, Turkey 

Abstract 

In this study, a large amount of air flow is observed in “Doha Metro” which is created by the movement 

of the trains. Therefore, it is thought that waste but a new potential is that it can be used in generating 

electrical energy. In literature, similar studies have been found which are located in India, the US and 

China. However, this project differs from others with various preferences such as the sites of turbine 

location and type. Horizontal wind turbines are planned to be installed in spots in which air properties 

such as pressure, velocity and air flow are at their highest values. The turbines are considered to be 

installed on inner surface of the tunnel walls just between the train and the tunnel. For the study, Doha 

Metro’s Red Line has been chosen as a reference line which has the most potential when it is compared 

to other lines. Energy generation has been computed and the turbines have been installed to the cross-

sectional area theoretically. Considering the actual industrial average price of electrical energy in Qatar, 

the financial value of the energy generation has been calculated and a feasibility study has been done. 

Keywords: IRR, metro electricity generation, wind power. 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 
 

29 Kasım-1 Aralık 2019              ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 212 

VERTICAL WIND TURBINE APPLICATION IN DOHA METRO, QATAR 

Yasin Furkan GORGULU1 , Mustafa Arif OZGUR2, Ramazan KOSE3, Oguz Ozan YOLCAN4 

1,2,3,4 Department of Mechanical Engineering, Kutahya Dumlupinar University,  

Kutahya, Turkey 

Abstract 

In this study, a large amount of air flow is observed in “Doha Metro” which is created by the movement 

of the trains. Therefore, it is thought that waste but a new potential is that it can be used in generating 

electrical energy. In literature, similar studies have been found which are located in India, the US and 

China. However, this project differs from others with various preferences such as the sites of turbine 

location and type. Vertical wind turbines are planned to be installed in spots in which air properties 

such as pressure, velocity and air flow are at their highest values. The turbines are considered to be 

installed on inner surface of the tunnel walls just between the train and the tunnel. For the study, Doha 

Metro’s Red Line has been chosen as a reference line which has the most potential when it is compared 

to other lines. Energy generation has been computed and the turbines have been installed to the cross-

sectional area theoretically. Considering the actual industrial average price of electrical energy in Qatar, 

the financial value of the energy generation has been calculated and a feasibility study has been done. 

Keywords: IRR, metro electricity generation, wind power. 
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EKO KENT GELİŞTİRMEDE TEMEL BAŞARI FAKTÖRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF MAIN SUCCESS FACTORS IN ECO URBAN DEVELOPMENT 

Şeyda GÜR1, Tamer EREN2, Serkan KAYA3 

1 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 63000, Şanlıurfa, Türkiye 

2Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 71450, Kırıkkale, 

Türkiye 

3Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 63000, Şanlıurfa, 

Türkiye 

ÖZET 

Kentlerin sürdürülebilirliği insan, kent ve çevre bilinci ile etkileşim sağlandığı zaman mümkün 

olduğunu doğal kaynakların azalması ve tüketim artması doğrultusunda fark edilmeye başlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıkması ile il ve ilçe belediyeleri ve çevre kuruluşları stratejik 

hedeflerde kentler üzerinde bu uygulamalara yer verilmesini planlamaktadır. Özellikle artan nüfus 

yoğunluğu ve tüketim hızı doğal kaynakların azalmasına neden olmaktadır. Yaşamın bu kaynakları 

korumaya yönelik organize edilmesi için halkın bilinçlendirilmesi, belediyelerin stratejik hedeflerini 

bu noktaya göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda eko-kentlerin geliştirilmesi adına 

potansiyel bir ilgi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada da geliştirilmesi istenilen eko-kentlerin temel başarı 

faktörleri incelenmiştir. Değerlendirme ve karar verme süreçlerine etkili bir araç olan çok ölçütlü karar 

verme yöntemlerinden analitik ağ süreci yöntemi çalışmada kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda bu 

başarı faktörlerinin önem dereceleri hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Analitik ağ süreci, eko-kent, sürdürülebilirlik 

 

Abstract 

Sustainability of cities is realized when interaction with human, urban and environmental awareness is 

possible in line with the decrease in natural resources and increase in consumption. As the concept of 

sustainability comes to the forefront, provincial and district municipalities and environmental 

organizations plan to include these practices on cities in strategic goals. Especially the increasing 

population density and consumption rate cause the decrease of natural resources. In order for life to be 

organized in order to protect these resources, public awareness and the strategic objectives of 

municipalities should be shaped accordingly. In this case, there has been a potential interest in the 

development of eco-cities. In this study, the main success factors of the eco-cities that will be developed 

are examined. Analytical network process method, one of the multi-criteria decision-making methods 

which is an effective tool for evaluation and decision-making processes, was used in the study. In the 

results obtained, the importance of these success factors was calculated. 

Keywords: Analytic network process, eco-city, sustainability 
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SAĞLIKTA ENDÜSTRİ 4.0 VE UYGULAMALARI 

INDUSTRY 4.0 AND APPLICATIONS IN HEALTH SYSTEMS 

Şeyda GÜR1 

1 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 63000, Şanlıurfa, Türkiye

Tamer EREN2 
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Özet 

Dijitalleşme ile endüstri 4.0 kavramının temellerinin atılması, şirketlerin üretim ve yönetim 

aşamalarında akıllı devirlere geçişinde merkezi bir rol oynamaktadır. Şirketler açısından bakıldığında 

değer zincirleri yeniden oluşturulmaktadır. Bu yeni çağın gerekliliklerine göre kararlar vermek ve 

değişimlere ayak uydurmak zorunluluk haline gelmiştir. Tüm dünyada gelişen teknoloji sağlık alanında 

da yeni gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Sağlık alanında bu gelişmelerin yaşanması ile yenilikçi 

teknolojilerin araştırma süreçlerine, sağlık çalışanlarının tıbbi karar süreçlerine ve hizmet 

sunumlarındaki bütüncül etkisine gösterilen önem artmıştır. Bu çalışma endüstri 4.0 kavramının sağlık 

alanındaki gelişmelerine odaklanmaktadır. Sağlık endüstrisinde endüstri 4.0 kavramı çerçevesindeki 

yenilikçi uygulamaların kapsamlı bir araştırmasını içermektedir. Aynı zamanda sağlık alanında 

yaşanan hızlı değişimlere bir perspektif sunmakta ve strateji ve deneyimlere ait bilgiler 

paylaşılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, sağlık sistemleri, teknoloji, sağlık 4.0 

Abstract 

Taking the basics of the concept of industry with the digitization plays a central role in the transition 

of companies to smart cycles in production and management stages. In terms of companies, value 

chains are being reconstructed. It has become a necessity to make decisions according to the 

requirements of this new age and to keep pace with the changes. The developing technology all over 

the world brings new developments in the field of health. These developments in the field of health 

have increased the importance of innovative technologies to the research process, the healthcare staff's 

medical decision-making processes and the overall impact on service delivery. This study focuses on 

the development of the industry 4.0 concept in the field of health. This study includes a comprehensive 

study of innovative practices in the industry 4.0 in the health industry. At the same time, it provides a 

perspective on the rapid changes in the field of health and shares information on strategies and 

experiences. 

Keywords: Industry 4.0, health systems, technology, health 4.0 
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İNFERTİLİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖR: YAŞ 

FACTOR AFFECTING INFERTILITY: AGE 

Dr. Muhamet AFŞİN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyarbakır 

Özet 

İnfertilite, “cinsel yönden aktif ve herhangi bir kontrasepsiyon yöntemi uygulamayan bir çiftin bir yıl 

içerisinde gebelik elde edememesi durumudur”.İnfertilite, yaşamı tehdit eden bir sağlık sorunu 

olmamasına rağmen hem bireyi hem de toplumu etkileyen biyolojik, sosyal, kültürel ve psikolojik 

boyutları olan bir problemdir. İnfertiliteninprimerve sekonder olmak üzere iki şekli vardır. Bunlardan 

biri hiç gebelik oluşmaması durumu olan primerinfertilitedir. Diğeri ise, gebelik gerçekleşiyor ancak 

gebeliğin doğumdan önce sonlanması ise sekonderinfertilitedir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine 

göre; infertilitenin% 50’si erkeğe ait % 50’ sinde ise kadına ait sebeplerle ortaya çıkmaktadır. %15-

20’sinde tüm tanısal tetkiklere rağmen bir infertilite nedeni tanımlanamaz ve idyopatikİnfertilite olarak 

tanımlanmaktadır. İzah edilemeyen erkek infertilitesinekronik stres, çevresel kirlenmeye bağlı 

endokrin bozukluklar, oksidatif stres (ROS) ve genetik bozukluklar gibi çeşitli faktörler neden olabilir. 

İnfertiliteyi etkileyen faktörlerden bazıları kadın ve erkeğin yaşı, ilişki sıklığı ve ilişkinin 

zamanlamasıdır. Yaş, infertilite ile ilişkisi en iyi tanımlanmış faktördür. Yapılan araştırmalarda artan 

yaşla fertilitenin ters orantılı olduğunu kanıtlamışlardır. Kadın ve erkek için fertilitenin en yüksek 

olduğu dönem 24-25 yaşlardır.Fertilite hızı kadında 30 yaştan sonra, erkekte 40 yaştan sonra düşer. 

Ancak erkeğin üreme yeteneği ileri yaşlara kadar sürer.İleri yaşla beraber cinsel problemler, stres, 

psikolojik sorunlar, homonal dengenin bozulmaya başlanması, mesleki yaşam, sosyal baskı vb. gibi 

faktörler infertilite için önemli bir riskler teşkil etmektedir. İnfertilite tanımında olduğu gibi özellikle 

kadınlarda 35 yaş altında bir yıl, 35 yaş üstünde 6 ay boyunca korunmasız düzenli cinsel ilişkiye 

rağmen, gebe kalmama durumunda infertilite araştırmasına başlanır. Özellikle kadınlar için ileri yaş; 

eğitim, kariyer, ekonomik nedenler ve evlilik anlayışındaki değişiklikler gibi faktörlerle son 30 yılda 

kadınlarda ilk doğum yaşı giderek artış göstermiştir.Kadınlarda doğurganlık hızı 35 yaşa kadar yavaş 

bir azalma gösterirken, bu yaştan sonra hızlı bir düşüş göstermektedir. Çünkü kadınlarda 35 yaştan 

sonra hem yumurta rezervinde hem de kalitesinde yüksek oranda azalma görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fertilite, Yaş, İnfertilite 

Abstract 

Infertility is the condition that a sexually active couple who do not use any contraception methods 

cannot get pregnancy with in a year. Although infertility is not a life threatening health problem, it is a 

problem with biological, social, cultural and psychological dimensions that affect both the individual 

and the society. There are two forms of infertility, primary and secondary. One of them is primary 

infertility, which means that no pregnancy occurs. The otheris pregnancy, but the termination of 

pregnancy before birth is secondary infertility. According to WHO (World Health Organization) data; 

50% of infertility belongs to the male and 50% due to female reasons. In 15-20% of the cases, despite 

all diagnostic tests, a cause of infertility cannot be defined and is defined as idiopathic infertility. 
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Unexplained male infertility can be caused by various factors such as chronic stress, endocrine 

disorders due to environmental pollution, oxidative stress (ROS) and genetic disorders. 

Some of the factors affecting infertility are the age of the male and female, the frequency of the 

relationship and the timing of the relationship. Age is the best defined factor in relationtoin fertility. 

Research has shown that increasing age is inversely proportional to fertility. The highest fertility period 

for men and women is 24-25 years. Fertility rate decreases after 30 years in women and after 40 years 

in men. However, there productive ability of the man lasts until advanced age. Sexual problems with 

advanced age, stress, psychological problems, deterioration of homonal balance, professional life, 

social pressure and so on. Factors such as these are important risks for infertility. As in the definition 

of infertility, infertility research is initiated especially in women in case of non-conception, despite 

unprotected regular sexual intercourse for one year under 35 years and over 6 months above 35 years. 

Advanced Age Especially for Women; The age of first birth in women has increased gradually in the 

last 30 years due to factors such as education, career, economic reasons and changes in understanding 

of marriage. While the fertility rate in women shows a slow decrease until the age of 35, it shows a 

rapid decrease after this age. This is because, after 35 years of age, there is a high decrease in both egg 

reserve and quality. 

Keywords: Fertility, Age, Infertility 
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VARİKOSELLİ HASTALARDAN AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI ALINAN 

SPERMİYUMLARIN MORFOLOJİLERİNİN KRUGER KRİTERLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE MORPHOLOGY OF SPERMIUMS RECEIVED BEFORE AND AFTER 

OPERATION FROM PATIENTS WITH VARICOCELLES ACCORDING TO CRUGER 

CRITERIA 

Dr. Muhamet AFŞİN1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır 

Özet 

Varikosel; pleksus pampiniformisteki testiküler venlerin aşırı dilate olmaları ve kıvrımlı bir hal alması 

olarak tanımlanan, erkek infertilitesinin etyolojisinde cerrahi olarak düzeltilebilir önemli bir faktördür. 

Varikosel erişkin erkeklerin % 15-20’sinde, primer infertiliteye sahip erkeklerin % 35-40’ında ve 

sekonder infertiliteye sahip erkeklerin ise yaklaşık % 60-80’inde tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın, Üroloji polikliniğine kasık ağrısı, infertilite, testislerde şişme ve sarkma gibi 

şikayetlerle başvuran ve tetkikler sonucu varikosel tanısı konan hastalardan ameliyat öncesi ve 

ameliyat sonrası 3.ayda alınan semendeki spermiumların morfolojileri Kruger kriterlerine göre 

incelenerek varikosel ameliyatının spermiyum morfolojilerine olan etkisi araştırıldı.  Semen örnekleri 

varikosel tanısı konmuş toplam 40 hastadan elde edildi. Örnekleri ortalama 3 günlük cinsel perhizden 

sonra mastürbasyonla toplandı.  Sperm morfolojisi spermac boyama tekniği kullanılarak Kruger 

kriterlerine göre değerlendirildi.  Boyama sonucu, spermiyum başındaki akrozom pembe, çekirdek 

koyu lacivert, kuyruk ise hafif pembemsi olarak boyanmıştır. Tanı koymada, spermiyum başı, akrozom 

yapısı, boyun ve kuyruk yapıları değerlendirilmiştir. 

Morfolojik değerlendirmenin başlıca amacı normal ve anormal spermiyumların ayırtedilmesidir. 

Spermiyumlarda baş anomalileri büyük baş, küçük baş, yuvarlak baş, armut (priform) şekilli, uzun 

(elonge) baş, uzun sivri( tapered) baş, amorf baş, çift baş ve başsız (pinhead) şekillerdeydi. Bunlarda 

anormal baş morfolojisine sahip spermiyumların ortalaması % 36.7±7.13 idi. Varikoselli hastaların 

spermiyumlarının akrozom anomali ortalaması ameliyat öncesi dönemde % 21.4±7.12 bulundu. 

Akrozom anomalileri büyük akrozom, küçük akrozom, vakuollü akrozom ve akrozomun bulunmaması 

şeklinde gözlendi. Bu hastalarda, boyun anomalisi görülen spermiyumların ortalaması % 18.6±4.98 

idi. Boyun anomalileri ya kırık boyun ya da boyun bölgesi üzerinde sitoplazmik artıkların görülmesi 

şeklindeydi. Ameliyat öncesi dönemde kuyruk anomalisine sahip spermiyumların ortalaması % 

13.8±7.49 bulunmuştur. Spermiyumların kuyruk anomalileri, kuyruğun uzunluğuna, kalınlığına, 

sayısına ve şekline göre değerlendirildi. Bazı spermiyumlarda mixt anomali dediğimiz birden fazla 

anomalinin aynı spermiyum üzerinde görülmesi söz konusu olabilir.  Ameliyat öncesinde mixt 

anomaliye sahip spermiyumların ortalaması % 6.3±3.25 bulundu. 

Ameliyat sonrası 3.ayda incelenen varikoselli hastaların tamamı baş anomalisine sahip spermiyum 

içeren semene sahipti. Bu gruptaki hastalarda baş anomalisi % 35.3±5.47’ünü,  akrozom anomalisi % 

20.3±5.27’ ü, boyun anomalisi % 17.5±3.92’i, kuyruk anomalisi % 15.3±5.74’ü ve mixtanomali % 
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8.4±3.41 olarak tespit edildi.Varikosel amliyatı sonrası 6.ayda tüm hastalarda normal morfolojili 

spermiyumların ortalaması % 2.97±2.61bulundu. Bu gruptaki hastalarda baş anomalisi olan 

spermiyumlar toplam spermiyumların % 37.2±4.43’sini , akrozom anomalisi % 19.1±4.44’ i, boyun 

anomalisi % 16.7±4.50’si, kuyruk anomalisi % 17.2±4.60’sini ve mixt anomali % 6.9±3.25 olarak 

tespit edildi. 

Ameliyat sonrası 12.ayda tüm hastaların normal morfolojili spermiyumların ortalaması % 

3.27±2.50idi. Bu gruptaki hastalarda baş anomalisi olan spermiyumlar toplam spermiyumların % 

37.0±3.94’sini, akrozom anomalisi % 18.2±4.23’sini, boyun anomalisi % 16.57±3.59’sini, kuyruk 

anomalisi % 18.4±4.0’ünü ve mixtanomali % 6.55±2.85 olarak tespit edildi. 

Şu ana kadar varikosel ve infertilite şikayeti ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda varikoselin 

spermiyumların morfolojik yapısını olumsuz etkilediği ile ilgili bir çok araştırma mevcuttur. Ameliyat 

öncesindeki semen analizi ile ameliyat sonrasındaki semen analizi karşılaştırıldığında morfolojik 

yapıda anlamlı bir düzelmenin gözlenmediği çoğu araştırmacının ortak sonucu olduğunu görmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Varikosel, Spermiyum, Morfoloji 

Abstract 

Varicocele; Plexus pampiniformis testicular veins are defined as excessive dilatation and curvature. 

This is an important surgical modifiable factor in the etiology of male infertility. Varicocele was 

detected in 15-20% of adult men, 35-40% of men with primary infertility and about 60-80% of men 

with secondary infertility. 

In this study, the sperms of the semen taken before and after 3 months were examined according to the 

Kruger criteria. Semen samples were obtained from 40 patients with varicocele. Samples were 

collected by masturbation after an average of 3 days of sexual abstinence. Sperm morphology was 

evaluated according to Kruger criteria using spermac staining technique. As a result of staining, 

theacrosome of the spermium head was stained pink, the nucleus was dark navyand the tail was slightly 

pinkish. Spermium head, acrosome structure, neck and tail structures were evaluated. 

The main purpose of morphological evaluation is to distinguish between normal and abnormal spermia. 

Head anomalies in spermiums were big head, small head, round head, pear shaped, elonge head, long 

tapered head, amorphous head, double head and pinhead shapes. The mean spermium with abnormal 

head morphology was 36.7 ± 7.13%.  The mean acrosomal anomaly of the spermium of the patients 

with varicocele was 21.4 ± 7.12%  in the preoperative period. Acrosomal anomalies were large 

acrosomes, smalla crosomes, vacuolar acrosomes and absence of acrosomes. In these patients, the 

average of the spermiums with neck anomaly was 18.6 ± 4.98%. Neck abnormalities were either broken 

neck or the presence of cytoplasmic residues on the neck. In the preoperative period, the average of the 

spermium with tail anomaly was13.8 ± 7.49%. Tail anomalies of spermiums were evaluated according 

to the length, thickness, number and shape of the tail. In some spermiums, multiple anomalies that we 

call mixt anomaly may be seen on the same spermium. The mean preoperative spermiums with mixt 

anomaly were 6.3 ± 3.25%. 
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All patients with varicocele examined in the 3rd post operative month had semen containing spermium 

with head anomaly. In this group, the head anomaly was 35.3 ± 5.47%, acrosome anomaly was 20.3 ± 

5.27%, neck anomaly was 17.5 ± 3.92%, tail anomaly was 15.3 ± 5.74% and mixt anomaly was 8.4 ± 

3.41%. In the 6th month after varicocele amplification, the average of the spermiums with normal 

morphology was 2.97 ± 2.61%. Spermiums with head anomaly in this group consisted of 37.2 ± 4.43% 

of total spermia, 19.1 ± 4.44% of acrosome, 16.7 ± 4.50% of neck anomaly, 17.2 ± 4.60% of tail 

anomaly and 6.9 ± 3.25% of tail anomaly. detected. Spermia with normal morphology were 3.27 ± 

2.50% in all patients at 12 months postoperatively. Spermiums with head anomaly were 37.0 ± 3.94% 

of total spermium, 18.2 ± 4.23% of acrosome, 16.57 ± 3.59% of neck anomaly, 18.4 ± 4.0% of tail 

anomaly, and 6.55 ± 2.85% of anomalies of tail. detected. 

So far, when we look at the studies on varicocele and infertility complaints, there are many researches 

that varicocele negatively affects the morphological structure of spermia. When the preoperative semen 

analysis is compared with the postoperative semen analysis, we find that most of the researchers do 

not observe a significant improvement in morphological structure. 

 

Keywords: Varicocele, Spermium, Morphology 
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AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY APPROACH TO THE TREATMENT OF 

WASTEWATER OF AGROCHEMICALS PRODUCTION PLANTS: SUBCRITICAL 

WATER OXIDATION METHOD 

Erdal YABALAK & A. Murat GİZİR 

Mersin University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry, Çiftlikköy Campus, TR-

33343, Mersin, Turkey 

Abstract 

In recent years, the production of agrochemicals such as pesticides, insecticides, herbicides, etc. has 

been increasing, and parallel to this, the amount of wastewater from the plants where these chemicals 

are produced has also increased. It is known that these wastewaters pollute the environment, harm 

living organisms, even threaten human health, and have many negative effects from neurotoxic and 

mutagenic effects to cancer. Since agrochemicals are persistent in nature and it is difficult to degrade 

them by many different methods, there is a need for environmentally friendly and effective methods. 

Environmentally friendly subcritical water oxidation method, which is performed in the subcritical 

water medium that is pressurized enough to keep the water in liquid conditions under the temperature 

conditions of 373-647 K, is promising. In this study, the degradation of the wastewater of an 

industrial production plant producing pesticide, insecticide, fertilizer, growth regulator and plant 

protection agent, etc. was achieved by using hydrogen peroxide in the subcritical water method. The 

optimization of a highly efficient removal process was achieved by response surface methodology and 

the reliability of the method was evaluated by ANOVA, as well as the effect of the method parameters 

on the yield. 

Keywords: Agrochemicals, response surface methodology, Subcritical Water Oxidation 

Acknowledgements: 

This academic work was funded by Mersin University Research Fund (Project No: 2019-1-AP3-3462). 



       2019 

ŞANLIURFA 
3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİ̇K- MÜHENDİ̇SLİ̇K-FEN VE SAĞLIK
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GREEN CHEMISTRY AND NANO MATERIALS: NANO MOO3 PRODUCTION IN 

SUBCRITICAL WATER MEDIUM 

Erdal YABALAK 

Mersin University, Faculty of Arts and Science, Department of Chemistry, Çiftlikköy Campus, TR-

33343, Mersin, Turkey 

Abstract 

Nanomaterials have unique physicochemical properties due to their very small surface structure as well 

as their unique surface properties, chemical composition, size, solubility, etc. These properties, such as 

different conductivity, optical, precision and reactivity, enable them to be used in many fields of 

science and industry. However, the extraction or synthesis of nanomaterials using green chemistry is a 

new and unique approach in the field of nanotechnology. In this study, MoO3 extraction was performed 

using an environmentally friendly subcritical water extraction method. SEM images of extracted 

MoO3 were taken and compared with images of untreated MoO3. MoO3 obtained by subcritical 

extraction did not show a homogeneous distribution but was of nanoscale and hexagonal structure. 

Keywords: Nano MoO3, Subcritical Water, Green Chemistry 
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ANALYTICAL AND APPROXIMATE SOLUTIONS OF AN ALCOHOLİSM MODEL 

Hatıra GÜNERHAN 

Department of Mathematics, Faculty of Education, Kafkas University, Kars, Turkey 

Abstract 

In this paper, we make use of the differential transform method (DTM) to compute an approximate 

solution of the alcoholism model. This method provides the solution quickly in the form of a 

convergent series. The results attest to the efficiency of the proposed method.  

Keywords: the kinetic problems, differential transform method, Power series 
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THE DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD FOR SOLVING CHEMICAL KINETICS 

PROBLEMS 

Hatıra GÜNERHAN 

Department of Mathematics, Faculty of Education, Kafkas University, Kars, Turkey 

Abstract 

This paper uses differential transform method to solve the approximate solutions of the linear and 

nonlinear kinetic problems. We applied these methods to two examples. This powerful method gives an 

exact solution. These examples are prepared to show the efficiency and simplicity of the method. 

Keywords: the kinetic problems, differential transform method, power series
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 “KOBİ”LERDE STRATEJİK YÖNETİM 

İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ1, Serkan KAYA2 

1,2Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye 

 

Özet 

Yoğun rekabetin yaşandığı sektörlerde, rekabet ortamı KOBİ’ leri büyük şirketlere göre daha 

fazla etkilemektedir. Bu sebeple KOBİ yönetimi klasik yollarla değil, kurumsal şirketleri de 

örnek alarak stratejik yönetim yollarını benimseyerek gerçekleştirilmelidir. Her ne kadar amaç 

kar elde etmek olsa da sadece para merkezli yönetim anlayışı günümüz pazarlarında yetersiz 

kalmaktadır. Her kurum amacını bilmeli, hedeflerini belirlemeli ve hedeflerine nasıl 

ulaşacağına dair stratejisini ortaya koymalıdır. Bu doğrultuda bu çalışmada KOBİ’ ler için bir 

stratejik yönetim çerçevesi oluşturulmuş ve kullanılabilecek yöntemlerle ilgili önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Stratejik yönetim, KOBİ, Rekabet. 
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TEMEL YETENEK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK 

İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye 

 

Özet 

Temel yetenekler bir şirketi rakiplerinden farklılaştıran, iyi yönetilirse ciddi rekabet avantajı 

sağlayabilecek özelliklerdir. Yöneticilerin öncelikle temel yeteneklerinin farkına varmaları, 

kurum stratejilerini bu doğrultuda belirlemeleri, tüm şirkette farkındalık oluşturmaları ve bu 

yetenekleri güçlendirerek rekabet avantajına dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada 

temel yetenek kavramından bahsedilmiş, nasıl analiz edilebileceği üzerinde durulmuş ve temel 

yeteneğini kullanan işletmelere bir örnek verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Temel yetenekler, Rekabet, Strateji 
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ÇATI TİPİ GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİM VE KAYIPLARINI ARTIRAN 

DIŞ ETKENLERİN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Saib ATAY & Ahmet Serdar YILMAZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. Bölümü, Kahramanmaraş 

Özet 

Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan çatı tipi güneş enerji santrallerinin projelendirme ve 

kurulumu sonrasında ileriye dönük olarak, ilgili sistemleri etkileyen dış etkenlerin bilgisayar 

tabanlı analizini yaparak oluşan verim etkileri incelendi. Bu dış etkenler ve analiz metotları şu 

şekilde yapıldı. 

Birinci senaryoda, çevredeki bitki örtüsünün etkisinin incelenmesi ve analizi; Çatı tipi güneş 

paneli kurulan bir binanın güney tarafında bulunan ağaçların yıllar içerisinde büyüyerek 

oluşturduğu gölgelenme incelendi. Güneş panellerinin üzerinde oluşan gölgelenmenin verime 

ve sistem maliyetine etkileri sayısal veriler yardımı ile ortaya konuldu. 

İkinci senaryoda, şehir ve bölge planlaması yapıldıktan sonra zaman içerisinde yapılan 

değişikliklerden kaynaklanan etkileri irdelendi. Senaryoda, ilgili sistemin kurulu olduğu 10 

metrelik binanın önüne yönü ve uzaklığı sabit olmak kaydı ile 13 - 15 - 18 - 20 metrelik engel 

(bina vs) konmak kaydı ile incelenerek analizi yapıldı. 

Üçüncü senaryoda ise, yerleşim yerlerinde değişen imar planlarından kaynaklanan etkileri 

incelemeyi amaçlayarak, çatıya kurulu sisteme engel teşkil eden yapıların yön (Güney Doğu, 

Güney ve Güney Batı) ve yapı uzaklıkları ( 5 Metre, 10 Metre ve 20 Metre) değiştirilerek 9 

farklı durum için analizi yapıldı. 

Tüm değerlemeler neticesinde amaç ortaya çıkan sayısal veriler eşliğinde çatı tipi güneş enerji 

santrallerinin projelendirilmesi sırasında verim odaklı olup genellikle gözden kaçan önemli bir 

noktanın farkındalığının artırılmasıdır. Bununla beraber yerel ve ülke yönetimleri tarafından 

günümüzün ve geleceğin enerji kaynağı güneşin daha verimli kullanılması için gerekli bölge 

planlamalarında yardımcı olması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Paneli, Çatı tipi, Verim, Dış etken 
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SENSÖR ÖZELLİĞİ GÖSTEREN GİYİLEBİLİR ELEKTRONİK TEKSTİL 

UYGULAMALARI 

WEARABLE ELECTRONIC TEXTILE APPLICATIONS WITH SENSOR PROPERTIES 

İsmail USTA1, Muhammet UZUN1, Kübra YILDIZ2 

1 Marmara Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye 

2 Harran Üniversitesi, Tekstil Teknolojisi Programı. Şanlıurfa, Türkiye 

Özet 

Son yıllarda küresel piyasada tekstil ve giyim sanayi, geleneksel tekstil ürünlerinden, bilgiyi 

adapte eden ve dolayısıyla yeni ve katma değeri yüksek akıllı tekstillere doğru kaymaya 

başlamıştır. Bu durum tekstil mühendisliğinin, kimya, elektronik ve malzeme bilimi gibi diğer 

bilimlerle, multidisipliner bir çalışma alanını oluşturmuştur. Giyilebilir sensörler, akıllı 

tekstiller alanının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve geleneksel tekstillere fark yaratacak 

gelişmeleri içermektedir. Elektronik elemanlar rijittir ve genellikle bükülme hareketleri altında 

deforme olmaktadır. Giyilebilir kumaş sensörler, geleneksel elektronik sensörlerle 

kıyaslandığında esneklik, hafiflik ve ucuzluk gibi avantajlara sahiptir. Bu makalede akıllı 

kumaş basınç sensörleri ve literatürdeki uygulamaları ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sensör Kumaş, Piezoelektrik, Akıllı Giysi, Elektronik Tekstiller, İletken 

Polimer 

 

Abstract 

 In recent years, the textile and cloth industry has begun to shift from traditional textile products 

to smart textiles that adapt to information and therefore are new and added value. It has resulted 

a multidisciplinary study field with textile engineering and other sciences such as chemistry, 

electronics and material science. Wearable sensors create a major part of the smart textiles field 

and include developments that make a difference to conventional textiles. The electronic 

components are typically rigid and usually deform under bending movements. The wearable 

fabric based sensors offer remarkable flexibility, lightness and cheapness advantages in 

comparison with conventional electronic sensors. this article, smart fabric sensor types and 

applications in the literature are discussed. 

 

Keywords: Sensor Fabric, Piezoelectric, Smart Garment, Electronic Textiles, Conductive 

Polymers 
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TÜRKİYE'DE GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ İNDEKSİNİN 

İSTATİSTİKSEL ANALİZLE BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye 

Dipl.-Ing. Alptekin ÖZDEMİR 

Technische Universität Hamburg, FGL-Forschungsgemeinschaft für Logistik e.V., 

Hamburg/Germany 

Hande Nur ALP, Gökhan KAYA 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye 

ÖZET 

Ülkemizin yenilenebilir enerjisi potansiyeli açısından avantajlı olduğu bilinmektedir. Sanayi 

sektörünün ve nüfusun artmasıyla birlikte enerji tüketimi de artmaktadır. Bu sebeple enerji 

ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş ve rüzgar enerjisinden elde 

edilmesinin önemi artmaktadır. Bu çalışmada 2018 yılına ait 81 ilin güneş ve rüzgar enerjisi 

verileri kullanılmıştır. Bu veriler yardımıyla güneş enerjisi güneşleme süresi (sa), radyasyon 

değerleri (kWh/m2.gün), rüzgar enerjisi kurulu güç (MW) ve toplam alan (km2) değerleri 

istatistiksel K ortalamalar kümeleme yöntemi ile güneş ve rüzgar enerji potansiyel indeksi 

belirlenmiştir. Güneş ve rüzgar enerji potansiyeli indeksi Türkiye'deki illerin enerji 

kapasitelerinin belirlenmesi, uygun panelin ve rüzgar türbininin seçimi, performans tahmini, 

verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasında yardımcı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Güneş ve Rüzgar Enerjisi; Enerji Potansiyeli İndeksi; İstatistiksel Analiz 
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RÜZGÂR TÜRBİNLİ VE GÜNEŞ PANELLİ 

HİBRİT AKILLI ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMLERİ TASARIMI 

Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye 

Dipl.-Ing. Alptekin ÖZDEMİR 

Technische Universität Hamburg, FGL-Forschungsgemeinschaft für Logistik e.V., 

Hamburg/Germany 

Hande Nur ALP, Gökhan KAYA 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye 

Özet 

Artan enerji maliyetleri ve gereksinim duyulan yeni enerji çözümleri günün ve haftanın her 

saati aktif olması gereken sistemlerde yeni çözümler aramakta ve bunun için şehir 

aydınlatmalarında yenilenebilir enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji 

kaynaklarını güneş-rüzgar enerjisi hibrit çevre aydınlatma sistemi ile aktif kullanılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada, çevre aydınlatma sistemleri için entegre olarak hem güneş paneli 

hem de rüzgâr türbini ile tasarlanmış, birisinin çalışmadığı durumda diğerinin işlem görmesi 

amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda üç kanatlı helezonik yapılı manyetik alan destekli 

rüzgar türbini tasarlanarak, rüzgâr türbini ve güneş paneli hibrit akıllı çevre aydınlatma 

sistemleri ile entegre çalışacak bir program geliştirilecektir. Bu programda rüzgâr hızı ve güneş 

enerjisi bilgilerini (ortalama rüzgâr hızı, güneşlenme süresi, havanın yoğunluğu, türbinin kesit 

alanı gibi) ile ilgili bilgileri programa girdiğimiz zaman rüzgâr türbini ile güneş panelinin 

kapasitesi ve aydınlatma için kullanacağımız LED gücünü belirlemek olacaktır. Rüzgâr türbinli 

ve güneş panelli entegre hibrit akıllı çevre aydınlatma sistemimizde özel tasarım helezonik 

yapılı manyetik alan destekli rüzgâr türbini kullanılacaktır. Üç kanatlı helezonik yapılı 

manyetik alan destekli rüzgar türbini ile rüzgar esme yönü fark etmeksizin çalışmasına devam 

ederek enerji üretebilen, rijit çelik konstrüksiyon yapıya sahip, manyetik alan destekli daha 

hafif, dayanımlı, sessiz olarak rüzgar kuvvetinden yararlanabilen, uzun ömürlü, yüksek verimli, 

sık bakım gerektirmeyen ve maliyeti düşük yeni bir teknoloji üretilmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Türbini; Güneş Paneli; Tasarım; Akıllı Çevre Aydınlatma 

Sistemleri 
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4-EKSENLİ MAKİNLER İLE DOĞAL TAŞLARIN İŞLEMESİNDE 

KESME KUVVETİ VE ENERJİSİNİN ETKİSİ 

Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye 

 

Özet 

Doğal taş kesme işleminde kesme kuvveti ve kesme enerjisi etkili parametrelerdendir. Kesim 

koşullarının seçimini yönlendirmek için ampirik modeller gereklidir. Bu makalede, kesme 

kuvveti ve kesme enerjisi üzerindeki kesme koşullarının etkisi gözden geçirilecektir. Bu 

çalışma üç bölümden oluşmaktadır: (1) dört eksenli bir makine ve 6.0 mm çapında kesici uç 

kullanarak doğal taşların işlenmesinden ortaya çıkan kesme kuvvetlerinin deneysel ölçümü; (2) 

kesme kuvveti ve spesifik enerjisi değerlerinin hesaplanması; ve (3) parametrelerin istatistiksel 

analizinden oluşmaktadır. Kesme kuvveti ve kesme enerjisi üzerindeki kesme koşullarının 

etkileri, idealize talaş kalınlığının şekli ile ilgilidir. Bu makalede geliştirilen ampirik modeller, 

kesim enerjisinin varyasyonunu tahmin etmek için kullanılabilir. Dolayısıyla modeller, kesme 

koşullarının seçimini yönlendirmek için kullanılabilir. Talaş oluşturma ve kaldırma işlemi, 

sırasıyla takım kompozisyonunu ve kesim prosesi parametrelerini optimize etmekte kesici uç 

imalatçısı ve doğal taş işleme ustasına yardımcı olmak amacıyla ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Taş, Kesici Uç, Kesme Kuvveti, Kesme Enerjisi 
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NESNELERİN İNTERNETİ TEKNİĞİNİN DOĞRU AKIM MOTORLARINA 

UYGULANMASI 

Zeynep ÖZDEMİR1, Mehmet TEKEREK2, Ahmet Serdar YILMAZ1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Kahramanmaraş, Türkiye 

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye 

1*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye 

Özet  

İnternetin hayatın pek çok alanında yaygınlaşmış ve makinaların birbirleriyle haberleşmesinde 

imkân tanıdığı bilinmektedir. Nesnelerin İnterneti (IoT) terimi, operatörden bağımsız çalışan 

ve birbiriyle iletişim kuran makina ve ekipmanlardan oluşan ağlar neticesinde ortaya çıkmıştır. 

Sensörler, gömülü sistemler, iletişim teknolojileri ve bulutlar gibi veri depolama sistemlerinin 

oluşturduğu geniş alanlı ağlar haberleşebilir ve verileri paylaşabilirlerdir.  

Bu çalışmada, internet üzerinden nesnelerin interneti tekniğiyle erişimli enkoderli doğru akım 

(DC) motoruyla akuple hale getirilen bir lineer aktuatör düzeneği oluşturulmuştur. Akuple 

sistem, Arduino denetleyici ile programlanmıştır. Kullanılacak arayüz programı ise Android 

studio da tasarlanmıştır. Bu düzenek yapılan yazılım doğrultusunda akıllı telefon üzerinden 

kontrol edilebilecektir. Kullanıcılar internet bağlantısı olan herhangi bir akıllı telefondan veya 

tabletten bu sisteme bağlanarak pozisyonunu kontrol edebileceklerdir. Tek parça olan sistemleri 

bölümler haline getirerek kontrol edilmesi zor ve mümkün olmayan sistemleri nesnelerin 

interneti tekniğiyle kontrol edebilmek için bir uygulama oluşturularak kontrolü sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lineer Aktuatör, Esnek Basınç Sensörü, DC Motor, Nesnelerin 

İnterneti(IOT), Arduino 
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ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINDA ÖĞRETMENLERİN ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Emine BEYAZ 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Sonay GÖKÇEOĞLU 

Harran Üniversitesi 

Özet 

Literatürde çocuk istismarına ve ihmaline maruz kalmanın çocuğu yaşam boyu etkilediğini ve 

ruhsal sorunlar, madde bağımlılığı, intihar girişimi ve özyaralama gibi tıbbi, psikolojik ve 

davranış bozukluklarına yol açtığı gösterilmektedir. Çocuk ihmali ve istismarının tespit 

edilmesinde en önemli nokta “şüphe” dir. Çocukların hayat dönümlerinde önemli yeri bulunan 

okulda daha çok zaman geçirdikleri düşünüldüğünde ise, çocuk istismarını ve ihmalini önleme 

ve müdahale çalışmalarında okullara büyük görevler düşmektedir. Öğretmenler profesyonel 

yaşamları boyunca çocuklarla sürekli iletişim halinde olduklarından çocuktaki fiziksel ve 

davranışsal değişiklikleri ilk olarak gözlemlerler. Ayrıca çocuk ihmal ve istismarının 

belirlenmesi, bildirilmesi ve önlenmesinde bunun yanı sıra adli ve sosyal süreçte kilit bir 

konumdadırlar. Bu çalışmada amaç; çocukların ailesinden sonra en fazla birlikte zaman 

geçirdikleri öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmali açısından farkındalıklarını ve bilgi 

düzeylerini artırmaktır 

Anahtar Kelimeler: Çocuk ihmal ve istismarı, önleme, öğretmenler 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA BAĞIMLILIK DÜZEYİ VE 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Dr. Öğr. Üyesi Emine BEYAZ 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Araş. Gör. Dr. Sonay GÖKÇEOĞLU 

Harran Üniversitesi 

Özet 

Araştırma, Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sigara kullanımı ve nikotin bağımlılık düzeylerini 

belirlemek, sigara kullanımında ve nikotin bağımlılığında etkili olan faktörleri ortaya koymak 

amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma sırasında fakültede bulunan ve katılmayı kabul 

eden 247 hemşirelik öğrencisi ile Kasım 2019 tarihinde bu çalışma yürütülmüştür. Verilerin 

toplanmasında yapılandırılmış anket ve Fargeström Nikotin Bağımlılık Testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni sigara kullanma düzeyi ve etkileyen faktörlerdir. Araştırmada 

tek değişkenli analizlerde tanımlayıcı istatistikler ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Tek değişkenli 

analizlerde anlamlı bulunan; yaş, cinsiyet, bulundukları sınıf, başarısızlık kaynaklı olarak ders 

tekrar etme durumu, ailede ve arkadaşlar içerisinde sigara kullananların bulunma ve sigaranın 

sağlığa zararlı olduğunu düşünme durumu değişkenleri ile lojistik regresyon modeli 

oluşturulmuştur. Verilerin analizinde SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılanların %61.9’ u kadın cinsiyet ve %35.5’ i 1. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin 

%83.0’ nın arkadaşları arasında, %67.2’ sinin ise ailesinde sigara içen bireyler bulunmaktadır. 

Öğrencilerin %95.5’ i sigaranın sağlığa zarar verdiğine inanmaktadır. Hemşirelik 

öğrencilerinde sigara kullanım düzeyi %20.6’ dır. Sigara kullananların %54.9’ u lisede, %23.5’ 

i ise üniversitede sigara kullanmaya başlamıştır. Öğrencilerin %52.9’ u sigarayı en fazla stresli 

durumlarda kullanmaktadır. %44.2’ sinin sigarayı bırakma düşüncesi bulunmamaktadır. 

Araştırmada Fagerström nikotin bağımlılık testi puan ortalaması 12.72.6’ dır. Sigara kullanan 

öğrencilerin %92.9’ unda çok ileri, %7.1’ inde ise ileri düzeyde nikotin bağımlılığı 

bulunmaktadır.  Sigara kullanım durumunu; erkek cinsiyet, başarısızlık kaynaklı olarak ders 

tekrar etme, ailede sigara kullanan birey bulunması, sigaranın sağlığa zarar vermeyeceğini 

düşünme olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sigara kullanmaya çoğunlukla lise yıllarında başlanmaktadır. Hemşirelerin aile ilişkilerini 

arttırıcı rehberlik programları düzenlenmeleri, sigarayı önleme/bıraktırma konusunda eğitim 

danışmanlık hizmeti sunmaları önerilmektedir 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, sigara içme, nikotin 
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Bİ̇Lİ̇MLERİ KONGRESİ 

29 Kasım-1 Aralık 2019       ÖZET KİTABI             www.gapzirvesi.org         Sayfa 235 

ACİL MÜDAHELE EKİPLERİNİN ADLİ VAKA OLGULARINA MÜDAHELE 

YAKLAŞIMLARI 

APPROACHES OF EMERGENCY INTERVENTION TEAMS TO THE CASES OF 

FORENSIC CASE 

Aziz AKSOY

Bitlis Eren Üniversitesi 

Tuba GÜNDÜZ 

Batman 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimliği 

ÖZET 

Acil müdahale alanları adli vakaların en sık karşılaştığı yerlerdir. Sağlık personelleri adli vakayı 

ilk gören, ilk konuşan ve müdahale eden sağlık ekibinin bir parçasıdır. Bu müdahale ekibinde 

yer alan tüm sağlık personellerinin Adli vakalar ve olası adli deliller konusunda dikkatli ve 

hassas davranmaları zorunludur. Karşılaşılan vakaların neredeyse %80’ni adli vaka durumunda 

olabilir. Her türlü ateşli silah ve patlayıcı madde, kesici, batıcı, delici, ezici alet yaralanmaları, 

trafik kazası, düşme, darp olgusu iş kazaları, zehirlenme, boğulma, yanıklar, elektrik çarpması, 

yabancı madde kaçması (oral veya anal yoldan), elle ve iple boğulma, diri gömülme, suda 

boğulma, intihar girişimleri, işkence ve kaza kaynaklı olduğundan şüphelenilen ölümleri adli 

vaka olarak değerlendirilir. Bu çalışma acil durum ekibinde yer alan sağlık personellerinin adli 

vakalara müdahaleleri ve müdahale sırasında, sonrasında yapması gerekenleri ne derece 

hassasiyetle ve doğru yaptıklarını incelemek amacıyla yapıldı. Çalışma Batman 112 Acil 

Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Merkezi, müdahale ekibinde çalışan 50 sağlık 

personeline anket uygulanarak yapıldı. Adli vaka olgularını tanımlama ve bilme durumları, İlk 

yardım müdahalesi sırasında kullandıkları pansuman malzemelerini delil olarak saklama 

durumu, ateşli silah yaralanmasında yaranın bulunduğu alanı yıkayıp yıkamaması veya silme 

durumu, cinsel saldırı durumlarında vücutla temas eden bulaş kan ve diğer biyolojik vücut 

salgılarını (tükürük, sperm veya meni artığı) silme durumu, yaralının veya mağdurun 

elbiselerinin uygun bir şekilde çıkarılması, saklanması ve kimliklendirilerek saklanması, 

muhafaza edilmesi konusunda bilgi düzeyleri, personelin Adli vakaya yaklaşım konusunda 

eğitim alma durumu, ilgili form prosedürünü bilme durumu,  yine delilleri toplama ve 

saklamada kanuni yükümlülükleri bilme ve olay esnasında tanık oldukları durumlarda 

mahkemede tanıklık etmekten çekinme durumları karşılaştırıldı. Çalışma sonuçlarına göre 

komuta merkezinde çalışan sağlık personellerinin adli vakaya müdahalelerinde ne derece bilgi 

ve donanıma sahip oldukları belirlendi.  

Anahtar kelimeler: Adli Vaka, Acil Durum, İlk Müdahale, Delil Koruma 
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Abstract 

Emergency response areas are the most common places for forensic cases. Health personnel are 

the first to see the forensic case, the first to speak and interfere with the health care team. All 

health personnel in this response team must be careful and sensitive about forensic cases and 

possible forensic evidence. Almost 80% of the cases may be in forensic cases. All kinds of 

firearms and explosives, cutter, sinking, penetrating, crushers, traffic accidents, falls, beatings, 

occupational accidents, poisoning, suffocation, burns, electric shock, foreign matter escaping 

(oral or anal), drowning, burial, drowning, suicide attempts, torture and the deaths of suspected 

fatalities. This study was carried out to investigate the health personnel in the emergency team 

and their interventions in forensic cases and what they should do after and during the 

intervention. The study was carried out by applying a questionnaire to 50 health personnel 

working in the intervention team at the Command Center of Batman 112 Emergency 

Ambulance Service. health personnel; Defining and knowing the cases of forensic cases, 

storage of the dressing materials they used during the first aid intervention, washing or wiping 

the area of the wound in gunshot wounds, transmission of blood and other biological body 

secretions in contact with the body in cases of sexual assault (saliva, sperm or the status of 

wiping, the collection, storage and identification of the injured or the victim's clothes in a proper 

manner, their level of knowledge about keeping them, the training of the personnel in the 

approach to the forensic case, the state of knowing the related procedure, the legal obligations 

in collecting and storing the evidence. When they witnessed during the incident, they were 

compared to witnessing in court. According to the results of the study, it was determined how 

much knowledge and equipment they had in the intervention of the health personnel working 

in the command center. 

Keywords: Forensic Case, Emergency, First Response, Evidence Protection 
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CO-W-B KATALİZÖRÜ VARLIĞINDA DOLAYLI SODYUMBORHİDRÜR İLE 

ÇALIŞTIRILAN POLİMER ELEKTROLİT MEMBRAN YAKIT HÜCRELESİNİN 

POLARİZASYONU 

POLARIZATION OF POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE FUEL CELL DRIVEN 

BY INDIRECT SODIUM BOROHYDRIDE IN THE PRESENCE OF CO-W-B CATALYST 

Arzu EKİNCİ1, Ömer ŞAHİN2, Sabit HOROZ3 

1 Siirt Üniversitesi Siirt Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

2 Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

3 Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Temel olarak, bir yakıt hücresi doğrudan yakıt ve oksidan gaz moleküllerinde depolanan 

kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir cihazdır.  Proton Değişim Membran Yakıt 

Hücreleri (PEMFC'ler) veya Polimer Elektrolit Yakıt Hücreleri (PEFC'ler), 50 ila 90 ° C 

arasında çalışabilen düşük sıcaklıklı yakıt hücreleridir. Bunlar, elektrot olarak yüksek yüzey 

alanlı karbon siyahı parçacıkları üzerinde desteklenen elektrolit ve platin gibi, proton iletken 

ince bir polimer membranın kullanılması ile karakterize edilmektedir. Tüm elektrikli cihazlara 

benzer şekilde, bir yakıt hücresinin çıkış gücü, voltajla çarpılan akıma eşittir. Akım, hidrojen 

ve oksijen içeren reaktantlar arasındaki reaksiyon alanını artırarak teorik olarak süresiz 

olabilirken, anot ve katot arasındaki potansiyel fark, termodinamik olarak 1 V'den  fazladır. 

Ancak, yük altında, tek bir yakıt hücresinin gerçek voltajı 0,6‐0,7 V aralığındadır. Ticari 

hidrojen üretimi olan doğal gazın buharla yeniden şekillendirilmesi CO ve CO2 gazlarını 

serbest bırakır ve bunlar çok düşük konsantrasyonda bile PEM yakıt pilini kirletir.Yakıt 

hücrelerinde kullanım için hidrojen, bor-hidridlerden verimli ve ucuz bir şekilde üretilebilir.    

Bu çalışmada, Pt/C destekli tek hücreli PEM yakıt hücresi dizaynı yapıldı. 50 C sabit 

nemlendirme sıcaklığında, sodyum borhidrürden farklı miktarlarda Co-W-B katalizörü 

varlığında üretilen hidrojen gazı ve farklı çalışma sıcaklıklarının tek hücreli PEM yakıt pili 

hücresinin üzerine etkisi incelendi. Farklı yakıt hücresi sıcaklıklarında ve farklı katalizör 

miktarlarında polarizasyon eğrileri elde edildi. Çalışma da, deneylerin sonucunda elde edilen 

veriler sonucunda ideal voltaja göre verim %88 ve güce göre verim ise %55 olarak hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: PEM, yakıt pili, anot, katot, membran 

Abstract 

Basically, a fuel cell is a device that directly converts the chemical energy stored in the fuel and 

oxidant gas molecules into electrical energy. Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) 

or Polymer Electrolyte Fuel Cells (PEFCs) are low temperature fuel cells that can operate at 

50-90 °C. They are characterized by the use of a proton conductive thin polymer membrane 

such as electrolyte and platinum supported on high surface area carbon black particles as 
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electrodes. Similar to all electrical devices, the output power of a fuel cell is equal to the current 

multiplied by voltage. The current may theoretically be indefinite by increasing the reaction 

area between hydrogen and oxygen-containing reactants, while the potential difference between 

anode and cathode is thermodynamically greater than 1 V. However, under load, the actual 

voltage of a single fuel cell is in the range of 0.6‐0.7V. Steam reforming of natural gas, which 

is a commercial hydrogen production, releases CO and CO2 gases and contaminates the PEM 

fuel cell even at very low concentrations. For use in fuel cells, hydrogen can be produced 

efficiently and inexpensively from borohydrides. 

In this study, Pt / C supported single cell PEM fuel cell design was performed. The effect of 

hydrogen gas produced in the presence of Co-W-B catalyst in different amounts from sodium 

borohydride at 50 C constant humidification temperature and the effect of different operating 

temperatures on the single-cell PEM fuel cell cell were investigated. Polarization curves were 

obtained at different fuel cell temperatures and different catalyst amounts. As a result of the 

data obtained from the experiments, the efficiency according to the ideal voltage was calculated 

as 88% and the efficiency according to the power as 55%. 

Keywords: PEM, fuel cell, anode, cathode, membrane 
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H2S ORTAMINDA KALSİNE EDİLEN Nİ KATKILI ZNS NANOPARÇACIKLARIN 

KARATERİZASYONU 

CHARACTERIZATION OF NI DOPED ZNS NANOPARTICLES CALCINED IN H2S 

MEDIUM 

Arzu EKİNCİ1, Ömer ŞAHİN2, Sabit HOROZ3 

1Siirt Üniversitesi Siirt Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

2Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

3Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Son yıllarda, nanokristal yarı iletkenlerin özellikleri üzerine birçok araştırmalar yapılmıştır. 

Kuantum boyutu ve yüzey etkileri nedeniyle nanoparçacıklar, birçok önemli teknolojik 

uygulamada optik, elektronik, manyetik, kimyasal ve yapısal özellikler gösterebilir. 

Nanoparçacıkların, bu özellikleri ve uygulamaları büyük ölçüde boyutlarına ve morfolojilerine 

bağlıdır. Özellikle, sülfit filmlerin bir reaktif madde olarak H2S ile yüksek sıcaklıklarda kalsine 

edilmeleri yarıiletken malzemelerin yapılarında değime yol açmaktadır. Son zamanlarda, Ni 

katkılı ZnS nanokristalleri (ZnS: Ni), kuantum hapsi ve ışıldama veriminin neden olduğu 

benzersiz fiziksel özellikler nedeniyle çok dikkat çekmiştir  

Bu çalışmada, ardışık iyonik tabaka adsorpsiyon ve reaksiyonu (SILAR) yöntemi kullanılarak 

oda sıcaklığında sentezlenen ve farklı sıcaklıklarda 1 saat süreyle H2S gazında kalsine edilen 

Ni-katkılı ZnS nanopartiküllerinin (NPs) karakterizasyon çalışması yapılmıştır.   

Anahatar Kelimeler: Nanoparçacık, karakterizasyon, sentezleme, katkılama 

Abstract 

In recent years, many researches have been done on the properties of nanocrystalline 

semiconductors. Because of their quantum size and surface effects, nanoparticles can exhibit 

optical, electronic, magnetic, chemical and structural properties in many important 

technological applications. These properties and applications of nanoparticles depend largely 

on their size and morphology. In particular, the calcination of sulfide films with H2S as a reagent 

at high temperatures leads to a change in the structure of semiconductor materials. Recently, 

Ni-doped ZnS nanocrystals (ZnS:Ni) have attracted much attention due to the unique physical 

properties caused by quantum confinement and luminescence efficiency. 

In this study, characterization study of Ni-doped ZnS nanoparticles synthesized at room 

temperature by using successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method and 

calcined in H2S gas for 1 hour at different temperatures were carried out.  

Keywords: Nanoparticles, characterization, synthesis, doping 
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GEBELİK DÖNEMLERİNİN TAMAMINDA KESİNTİSİZ GÜNDE BİR SAAT 

SÜREYLE 900 MEGAHERTZ ELEKTROMANYETİK ALAN ETKİSİNE MARUZ 

KALAN SPRAQUE DAWLEY SIÇANLARIN DİŞİ YAVRULARININ POSTNATAL 

75. GÜNDE DALAK VE TİMUS DOKULARINDA MEYDANA GELEN 

MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 

Hatice HANCI1, Sibel TÜREDİ2, Ersan ODACI1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Trabzon, 

Türkiye 

2Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Şanlıurfa, Türkiye 

Özet  

Bu çalışmada prenatal dönemin tümünde uygulanan 900 MHz elektromanyetik alanın (EMA) 

sıçan dalak ve timus dokuları üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı. 

Çalışmada 9 adet Spraque Dawley tipi gebe dişi sıçan 3 gruba ayrıldı. 1. Gruba (kontrol) 

herhangi bir uygulama yapılmadı. 2. Grup (sham) deney süresi boyunca, gebeliğin 0-21. 

günlerinde, günde 1 saat süre ile EMA uygulaması yapılmaksızın EMA kafesinde tutuldu. 3. 

Grup (EMA) ise deney süresi boyunca, gebeliğin 0-21. günlerinde, günde 1 saat süre ile 

kesintisiz 900 MHz’lik EMA etkisine maruz bırakıldı. Yeni doğan sıçanlara postnatal (PN) 75. 

güne kadar herhangi bir uygulama yapılmadı ve PN 75. günde sakrifiye edildi. Gruplardan elde 

edilen dalak ve timus dokularında histopatolojik incelemeler yapıldı. 

Dalak dokusuna ait histopatolojik değerlendirmede, EMA grubunun doku kesitlerinde 

megakaryosit, eritroit ve miyeloid seriye ait kan hücreleri, beyaz ve kırmızı pulpada hemaroji 

ve ekstavaziv eritrosit yoğunluğu, proliferatif beyaz pulpa ve dağılan lenf nodu görüntüsü ile 

karakterize lenfoid atrofi olduğu görüldü. Timus dokusuna ait histopatolojik değerlendirmede 

ise, EMA grubunun doku kesitlerinde medullar ve kortikomedullar bölgede ekstravasküler kan 

hücreleri, hemarojik retiküloepitelyal hücreler, korteks medulla ayrımının yapılamaması ve 

lenfosit atrofisine bağlı olarak lenfosit sayısında azalma ile karakterize lenfoid atrofi 

görülürken, yer yer timositlerde vakuolizasyon saptandı.  

Sonuç olarak çalışma bulgularımızdan yola çıkarak, gebelik döneminde maruz kalınan EMA 

etkisinin sıçanların dalak ve timus dokularında histopatolojik hasara neden olduğu ve bu 

meydana gelen morfolojik değişikliklerin postnatal dönemde hala gözlemlenebilir olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alan, Dalak, Timus, Prenatal dönem, Sıçan. 
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TÜRKİYE İÇİN ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE1, Tennur KISAKÜREK2 

1,2 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Osmaniye/Türkiye   

Özet  

Enerji, üretim basamağından tüketime kadar geçmişten günümüze hem bireyleri hem de 

toplumları ilgilendiren ve etkileyen bir ekonomik kaynak olarak etkisini sürdürmektedir. 

Meydana gelen Petrol krizi hem siyasi olarak hem de ekonomik açıdan enerjinin çok önemli 

olduğunu göstermiştir. Hızla artmakta olan nüfus, sanayileşme ve kentleşmenin sonucu olarak 

ise artan enerji tüketimi nedeniyle enerji fiyatlarında artışlar meydana gelmektedir. Ülkeler 

açısından artan bu enerji tüketime karşılık gelen arzı sağlamak oldukça önemlidir. Türkiye 

gerekli olan enerji ihtiyacını dışarıdan ithal eden bir ülkedir. Dolayısı ile ekonomik büyümede 

enerjiye olan bağımlılık büyümeyi etkilemektedir. Bu çalışmada; Türkiye ekonomisine ilişkin 

1970-2015 dönemine ait yıllık veriler analiz edilerek, Türkiye için enerji tüketim değerleri ile 

ekonomik büyümenin ölçütü olan bağımlı değişken olarak reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYH) kullanılmıştır. Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme ilişkisini incelemek için Granger 

nedensellik test yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme,  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYH) 
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NİKOTİN BAĞIMLILIK DÜZEYİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ  

1Öğr. Gör. Şeyma Trabzon, 2Dr. Öğr. Üyesi Songül Doğanay, 3Öğr. Gör. Seda Göger 

1Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sakarya/Turkiye 

2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Sakarya/Turkiye 

3Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sakarya/Turkiye 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, üniversite eğitimi alan sigara içen öğrencilerde nikotin bağımlılık düzeyi 

ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları düzeyi arasındaki ilişkinin  belirlenmesini amaçlandı.  

Bu çalışma bir üniversitede sağlık alanında öğrenim gören ve sigara içen 67 gönüllü 1.ve 2. 

sınıf üniversite öğrencileri ile yapıldı.  Öğrencilerin sosyodemografik durumlarını belirlemek 

amacı ile bilimsel kaynaklar desteği ile hazırlanan anket formu kullanıldı. Nikotin bağımlılık 

düzeyi Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT), Sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

düzeyini belirlemek için ise Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) 

kullanıldı ve istatistiki değerlendirmeler yapıldı. 

Çalışmaya katılanların %64,2’si kadın, %97’si bekar, %50,7’sinin anne öğrenim durumu, 

%38,8’inin baba öğrenim durumu ilköğretim düzeyidir. Katılımcıların hepsi sigara kullanmakta 

olup %58,7’si lisede sigara kullanmaya başlamış ve %31,3’ünün anne, baba ve kardeşi sigara 

kullanmaktadır. Sigaraya devam etme nedeni olarak katılımcıların %41,8’inin zevk aldıklarını, 

%32,8’i ise arkadaş etkisi ile sigaraya başladıklarını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların 

%67,2’si alkol kullanmamakta olup, alkol kullananların %23,9’u ayda bir kez alkol 

tüketmektedir. Çalışmada SYBD II ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,89 olarak saptandı. 

Çalışmaya katılanların nikotin bağımlılık düzeylerine göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

karşılaştırıldığında, düşük, orta ve yüksek nikotin bağımlılık düzeyine sahip olan katılımcıların 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II alt boyut ve toplam puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (P>0,05).    

Sonuç olarak bu araştırmada nikotin bağımlılık düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

ölçeği II alt boyut ve toplam puanları arasında ilişki yoktu.  

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, nikotin, sağlıklı yaşam biçimi. 
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SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SERUM  TAU PROTEİNİ VE HEM 

OKSİJENAZ-1 ENZİM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adnan KİRMİT1, Mahmut DEMİR2 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Özet 

Tau protein dejeneratif beyin hastalıklarında düzeyi yükselmekte olan bir protein ve hem 

oksijenaz-1, oksidatif stres artışında kompansatuavar olarak artmakta olan bir enzimdir. Bu 

çalışmadaki amaç, tau protein ve hem oksijenaz-1 enziminin serebral palsi etiyopatogenezinde 

rolü olup olup olmadığını araştırmaktır. 

Çalışmaya 44 hasta ve 40 kontrol olmak üzere 84 çocuk katılımcı dahil edildi.  

Serum TAU ve HO-1 düzeyleri ticari kitlerle (Elabscience Biotechnology Co.) Sandwich-

ELISA yöntemiyle çalışıldı.  

Serum TAU protein düzeyleri SP grubunda (14,82±6,74 pg/mL), kontrol grubuna (8,69±4,17 

pg/mL) kıyasla istatistiksel olarak belirgin derecede (p=0,001) yüksek saptandı.  Serum HO-1 

enzim düzeyleri de SP grubunda (74,94±68,38 ng/mL), kontrol grubuna (15,37±6,85 ng/mL) 

kıyasla istatistiksel olarak belirgin derecede (p=0,001) yüksek  bulundu.     

Bu çalışma SP’li hastalarda serum TAU ve HO-1 düzeylerinin artmış olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu bulguların SP etiyopatogenezinin aydınlatılmasına ve yeni tedavi arayışlarının 

bu noktaya yoğunlaşmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Bununla birlikte bu bulguların daha 

kapsamlı çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Serebral Palsi, Tau, Hem oksijenaz-1 
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ŞANLIURFA'DA KADINLARIN KANSER TARAMA YÖNTEMLERİNİ BİLME VE 

KULLANMA DURUMLARI 

Bermal Büşra DEMİR  

Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 

Anabilim Dalı, Şanlıurfa 

Fatma KORUK 

Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Şanlıurfa 

Özet 

Çalışma, Şanlıurfa’da yaşayan kadınların kanser tarama yöntemlerini bilme ve kullanma 

durumlarını belirlemek amacıyla kesitsel tipte yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, Şanlıurfa il 

merkezinde yaşayan kadınlar oluşturmuştur. Örnek seçiminde DSÖ'nün 30 küme örneklem 

tekniği kullanılmıştır. Her kümede 10 kişi olmak üzere, toplamda 300 kişiye ulaşılmıştır. 

Veriler, Tanımlayıcı Veri Toplama Formu aracılığı ile Şubat-Temmuz 2016 tarihleri arasında 

Şanlıurfa il merkezinde, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma için 

Harran Üniversitesi Etik Kurul'undan yazılı, katılımcılardan ise sözlü izin alınmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerden yüzde, ortalama, standart sapma, tek 

değişkenli analizlerden Ki-kare ve T-testi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin kanser tarama 

yöntemi kullanma durumları üzerine birlikte etkisi çok değişkenli analizlerden Lojistik 

Regresyon Modeli Backward Stepwise (Conditional) yöntemiyle ile yapılmıştır. Çalışmaya 

katılan kadınların yaş ortalaması 35.33±10.3’tür. Kadınların %83.3’ü evli, %20.3’ü herhangi 

bir eğitim kademesine ve %27.0’si herhangi bir sosyal güvenceye sahip değildir. Kadınların 

%41.0’i kendi kendine meme muayenesi, %22.0’si mamografi, %20.0’si pap-smear, %3.7’si 

gaitada gizli kan ve %27.0’si kolonoskopi hakkında bilgi sahibidir. Yine kadınların %36.0’sı 

kendi kendine meme muayenesi yapmakta, %11.3’ü mamografi çektirmiş, %22.8’i pap-smear 

testi ve %6.1’i kolonoskopi yaptırmıştır. Çalışmada kanser tarama testlerini yaptırma durumunu 

etkileyen pek çok faktör belirlenmiştir. Ancak yapılan lojistik regrasyon analizinde, kadınların 

kendi kendine meme muayenesi yapmasını, ilkokul ve altında eğitim düzeyine sahip olma 2.7 

kat, gelir getiren bir işte çalışmama 7.9 kat, kanser hastası veya kanserden yakınını 

kaybetmemiş olma 3.1 kat ve aile sağlığı elemanından kendi kendine meme muayenesi 

hakkında danışmanlık  almama 62.0 kat; mamografi çektirmesini, kanser hastası veya 

kanserden yakınını kaybetmemiş olma 4.5 kat; pap-smear testi yaptırmasını ise eşin ilkokul ve 

altında öğrenim düzeyine sahip olması 3.4 kat ve evde en çok konuşulan dilin Türkçe olmaması 

2.3 kat olumsuz etkileyen faktör olarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre kadınların 

kanser tarama yöntemlerini kullanma düzeylerinin düşük olduğu, bunun en büyük nedenin ise 

tarama yöntemlerine ait bilgi eksikliği olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda 

kadınlara kanserde erken tanı, tarama ve önleme konularında eğitimlerin düzenlenmesi, 

bireyden topluma kanser ve tarama yöntemleri hakkında farkındalık yaratılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler. Kendi kendine meme muayenesi, mamografi, pap-smear, kolonoskopi, 

gaitada gizli kan, kanser tarama yöntemi, erken tanı 
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DÜŞÜK SICAKLIKTA FARKLI RÖLATİF NEM DEĞERLERİNDE YERFISTIĞI 

ÜRÜNÜNÜN KURUTULMASI 

Arş. Gör. Kamil Neyfel ÇERÇİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Bölümü 

Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Bölümü 

Özet 

Türkiye’de yer fıstığının en çok yetiştirildiği bölge Osmaniye ve Adana illeri ile çevresidir. Yer 

fıstığının hasat edildikten sonra depolanma veya işlenme aşamalarına alınmadan önce 

kurutulması gerekmektedir. Kurutma işlemi genellikle güneş altında açık sergi yöntemiyle 

yapılmakta, uzun kurutma sürelerinden dolayı ürün içerisinde aflatoksin oluşumu gelişmekte 

ve ürün kalitesi düşmektedir. Kurutma zamanı, kurutma havası sıcaklığının artması ile 

kısalmasına rağmen kurutulan gıda maddelerindeki renk ve tat değişimi, vitamin içeriğindeki 

değişim ve kurutulan üründeki yapısal bozukluklar (ısıl gerilmelerden kaynaklanan çatlamalar 

vb.) sıcaklık arttıkça daha fazla gerçekleşmektedir. Kurutulan gıda maddelerindeki bu 

değişimler düşük sıcaklıkta kurutma yapılarak önlenebilmektedir. Düşük sıcaklıkta gıda 

kurutması uygulamalarında uzun kurutma zamanlarını kısaltmak için kurutulacak ürün üzerine 

mümkün olduğunca kuru hava göndermek gerekmektedir. Bu çalışmada düşük sıcaklıkta (25 

°C) kurutma prosesinin gerçekleştirilebildiği bir deney düzeneği kurulmuş ve farklı rölatif nem 

değerlerinde kurutma havası ile yerfıstığı ürünü kurutulmuştur. Düşük sıcaklıkta ve farklı 

rölatif nem değerlerinde kurutulan yerfıstığı ürünlerinin kurutma karakteristikleri deneysel 

olarak incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Düşük Sıcaklık, Yerfıstığı, Kurutma  
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HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSININ ÇOKLU DOĞRUSAL 

REGRESYON VE KARAR AĞACI YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ 

Arş. Gör. Kamil Neyfel ÇERÇİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Bölümü 

Doğan Burak SAYDAM 

Yüksek Lisans Öğrencisi,  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji 

Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

Özet 

Alternatif enerji kaynaklarına yönelimin atması ile birlikte alternatif enerji kaynaklarından 

farklı tiplerde ısı ve güç elde edilebilen sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden bir tanesinde 

enerjisini güneşten alan havalı güneş kolektörleridir. Havalı güneş kolay kuruluma, düşük 

maliyete ve işletme masaralarının düşük olmasından dolayı farklı sistemlerde ısı ihtiyacını 

karşılamak için kullanılırlar. Bu çalışmada kanatçıklı havalı güneş kolektörü Osmaniye ili iklim 

koşullarında deneysel olarak incelenmiştir. Deney süresince kolektör üzerinde farklı noktalarda 

ölçülen sıcaklık, nem ve ışınım verileri kullanılarak kolektör ısıl verimi hesaplanmıştır. Yapılan 

çalışmada ortalama kolektör veriminin yaklaşık %45 olduğu görülmüştür. Ayrıca verimi 

etkileyen sıcaklık, rölatif nem, ışınım ve zaman gibi parametreler kullanılarak verim 

parametresi karar ağacı ve çoklu doğrusal regresyon yöntemleri ile tahmin edilmiş ve elde 

edilen tahminsel sonuçlar kıyaslanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Havalı Güneş Kolektörü, Karar Ağacı, Çoklu Doğrusal Regresyon  
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PARABEN DERIVATIVES OF SPERMINE-BRIDGED 

CYCLOTRIPHOSPHAZENES 

Doç. Dr. Derya Davarcı1, Dr. Elif Şenkuytu1, Doç. Dr. Yunus Zorlu1 

1Gebze Technical University, Chemistry Department, Kocaeli, Turkey 

Abstract 

Spermines are effective in inhibiting DNA and protein synthesis, inhibiting cell proliferation 

and inducing apoptosis in some cell types. Parabens are used as protective agents in many 

industries such as medicine and cosmetics due to their antimicrobial properties. When the 

possible effect of sperm on DNA and the biological properties of parabens are considered 

together; it has been suggested that the new type of paraben-substituted spermine derivative 

cyclotriphosphazene compounds which are designed and synthesized by combining these 

groups in a single cyclotriphosphazene molecule core may be biologically active compounds. 

For this purpose, the spermine derivative of the cyclotriphosphazene to be used as starting 

material was synthesized. The starting material was reacted with paraben derivatives to 

synthesize compounds 1 and 2. Studies of DNA interactions and biological activity of 1 and 2 

are ongoing. 

Keywords: Cyclotriphosphazene, Spermine, Paraben, Crystal Structures  
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PARABEN SUBSTITUTED-DISPIROBINO SPERMINE DERIVATIVE 

CYCLOTRIPHOSPHAZENE COMPOUNDS 

Dr. Elif Şenkuytu1, Doç. Dr. Derya Davarcı1, Doç. Dr. Yunus Zorlu1 

1Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kocaeli, Türkiye 

Abstract  

Phosphazenes, - [N=PR2] -, are an important class of inorganic chemistry and they can be 

represented in the form of linear short-chain, cyclic, or high-molecular-weight polymers. 

Hexachlorocyclotriphosphazene, trimer, N3P3Cl6), which is member of cyclophosphazene 

family consist of the repeating units trivalent nitrogen and pentavalent phosphorus atoms. As a 

result of substitution reaction of the P-Cl bonds of cyclophosphazenes with mono-, di-, tri- or 

tetra-functional different nucleophilic reagent, cyclophosphazene derivatives, which showed 

variety features, can be synthesized. These properties cause researchers to choose this 

compound as the main skeleton. The specific physical and chemical properties of 

cyclotriphosphazene derivatives lead to differences in the application areas of these 

compounds. In this study, the crystal structures of synthesized and characterized propyl paraben 

and benzyl paraben substituted dispiroansa spermine derivative cyclotriphosphazene 

compounds were investigated by X-ray diffraction technique. 

    

Keyword: Cyclotriphosphazene, Spermine, Paraben, Characterization, Crystal Structure 
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İÇME SUYU KAYNAKLARINDA DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ 

OLUŞUMUNUN MODELLENMESİ 

MODELING OF DISINFECTION BY-PRODUCTS FORMATION IN DRINKING WATER 

RESERVOIRS 

1Arş. Gör. Yağmur Meltem KIZILKAYA, 1Arş. Gör. Tufan TOPAL,  

1Prof. Dr. Vedat UYAK 

1Pamukkale Üniversitesi  

Özet 

Doğal organik maddenin (NOM) klor ile oksidasyonu, trihalometan (THM) ve haloasetik asit 

(HAA) bileşiklerinin oluşumuna neden olmaktadır. Bu halojenli bileşiklerin 

konsantrasyonlarını etkileyen faktörler klor dozu, toplam organik karbon (TOC) 

konsantrasyonu, pH, sıcaklık, reaksiyon süresi ve bromür konsantrasyonu olarak sıralanmakta 

olup oluşum mekanizmaları hala araştırılmaktadır. Bu çalışmada, su kalitesi ile ilgili bromür 

konsantrasyonu ve aromatik madde içeriği bakımından Terkos, Büyükçekmece ve Ömerli gölü 

su kaynaklarında klorlama deneyleri yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında pH, temas süresi, klor 

dozu ve diferansiyel UV absorbans (∆UV) parametrelerinin etkileri incelenmiştir. 

Dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DBP) analizi gaz kromatografi teknikleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçların istatistiksel analizi, toplam THM ve HAA konsantrasyonlarını 

tahmin etmek için geliştirilen çoklu regrasyon modelllerini kurma işleminde kullanılmıştır. Bu 

kapsamda, pH, temas süresi, klor dozu ve ∆UV parametreleri modeleme işleminde bağımlı 

değişken olarak kullanılmıştır. Geliştirilen modeller DBP konsantrasyonlarının yeterli 

tahminini sağlamış ve THM ve HAA bileşiklerinin model regresyon katsayıları sırasıyla 0.96 

ve 0.91 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Durbin-Watson değerleri, iki modelin güvenilirolduğunu 

sağlamıştır.  Sonuçlar, pH, klor dozajları, temas süresi ve ∆UV değerlerinin değişimini gösteren 

bu deneysel koşullar altında, sudaki THM ve HAA oluşumunun çoklu lineer regresyon tekniği 

ile tanımlanabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Doğal organik madde (DOM); Trihalometanlar (THM); Diferansiyel UV 

absorbansı (∆UV) 

Abstract 

Oxidation of natural organic matter (NOM) with chlorine results in formation of 

trihalomethanes (THM) and haloacetic acids (HAA). Factors affecting their concentrations are 

chlorine dose, total organic carbon (TOC) concentration, pH, temperature, reaction time and 

bromide concentration, but the mechanisms of their formation are still under investigation. In 

this study, chlorination experiments have been conducted with water sources of Terkos, 

Buyukcekmece and Omerli lakes, Istanbul, with different water quality regarding bromide 

concentration and aromatic matter content. The factors studied were pH, contact time, chlorine 
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dose, and differential UV absorbance (∆UV). The determination of disinfection by-products 

(DBP) was carried out by gas chromatography techniques. Statistical analysis of the results was 

focused on the development of multiple regression models for predicting the concentrations of 

total THM and total HAA based on the use of pH, contact time, chlorine dose, and ∆UV. The 

developed models provided satisfactory estimations of the concentrations of the DBP and the 

model regression coefficients of THM and HAA are 0.96 and 0.91, respectively. Further, the 

Durbin-Watson values confirm the reliability of the two models. The results indicate that under 

these experimental conditions which indicate the variations of pH, chlorine dosages, contact 

time, and ∆UV values, the formation of THM and HAA in water can be described by the 

multiple linear regression technique. 

 

Keywords: Natural organic matter (NOM); Trihalomethanes (THM); Differantial UV 

absorbance (∆UV) 
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 ELEKTRİK AKIMI VE MİKRODALGA İLE YABANCI OT MÜCADELE 

YÖNTEMLERİNDE BİTKİLERİN ELEKTRİK-DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN 

ÖNEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞAHİN 

Harran Üniversitesi 

ÖZET 

Yabancı ot mücadelesinde kimyasal kullanımı en çok tercih edilen yöntemdir.  Ancak, bu 

kimyasalların zamanla içme sularına karışma ihtimali, toprağa ve doğal yaşama verdikleri 

zararlar nedeniyle, kimyasal olmayan mücadele yöntemleri önem kazanmıştır. Bu 

yöntemlerden en popüler olanları; elektrik akımı yöntemi ve mikrodalga yöntemidir. Her iki 

yöntemde de elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Elektrik akımı ve mikrodalga yöntemlerinde,  

uygulama sonrası toprakta ve tarımsal ürünlerde herhangi bir kimyasal kalıntı oluşması söz 

konusu değildir. Mikrodalga ile yabancı ot mücadelesinde, uygun frekans, yeterli süre ve 

gerekli güç seviyesi uygulandığında, yabancı ot ve tohumlarını yok edebildiği yapılan 

çalışmalarda ortaya konmuştur. Elektrik akımı yönteminde de yeterli süre ve uygun akım 

şiddeti uygulandığında, yabancı ot ve tohumlarını zararsız hale getirdiği yapılan çalışmalarda 

tespit edilmiştir. Ancak, her iki yöntemde de meydana gelen enerji kayıpları ve bitkilerin 

elektrik-dielektrik özelliklerinin tam olarak bilinmemesi, yöntemlerin uygulanabilirliğini 

ekonomik açıdan zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, elektrik ve mikrodalga yöntemleri ile 

yapılacak uygulamalarda yabancı ot türünün ve toprağın elektrik direnci (R), empedansı (Z), 

dielektrik sabiti (ε’), kayıp faktörü (ε’’) ve dağılım faktörü (tan δ) gibi özelliklerinin bilinmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, mikrodalga ile toprak dezenfektasyonunda ısıl işlemin verimliliğini 

arttırmak için de malzemenin dielektrik özellikleri hakkında bilgi gerekir. Mikrodalga 

radyasyon etkisindeki toprağın ve bitkinin davranışı, emilen, iletilen veya yansıyan radyasyon 

yüzdesi ile belirlenir. Dielektrik sabiti (ε’) ve mikrodalga uygulanmış malzemenin kayıp 

faktörü (ε’’), mikrodalga aplikatörlerinin tasarımında da temel parametrelerdir. 

Anahtar kelimeler:  yabancı ot, mikrodalga, elektrik akımı, dielektrik, kayıp katsayısı 
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THE IMPORTANCE OF DIELECTRIC PROPERTIES OF PLANTS IN ELECTRIC 

CURRENT AND MICROWAVE WEED CONTROL METHODS 

Dr. Hasan SAHIN 

Harran University  

ABSTRACT 

Chemical use is the most preferred method in weed control. However, non-chemical methods 

of weed control have gained importance due to the possibility of these chemicals getting into 

drinking water and damages to soil and natural life. The most popular methods are; electric 

current method and microwave method. Both methods use electrical energy. In electric 

current and microwave methods, there is no formation of chemical residues in soil and 

agricultural products after application. It has been shown in the studies that it can destroy 

weeds and seeds when appropriate frequency, sufficient time and required power level are 

applied in microwave weed control. It has been determined in the studies that it makes the 

weeds and seeds harmless when sufficient time and appropriate current intensity is applied in 

electric current method. However, the energy losses occurring in both methods and the lack of 

knowledge of the electrical-dielectric properties of the plants make the applicability of the 

methods economically difficult. For this reason, it is necessary to know the characteristics of 

weed species and soil such as electrical resistance (R), impedance (Z), dielectric constant (ε’), 

loss factor (ε’’) and dissipation factor (tan δ) in the applications to be carried out by electrical 

and microwave methods. Furthermore, in order to increase the efficiency of heat treatment in 

soil disinfection with microwave, information is required about the dielectric properties of the 

material. The behavior of the soil and the plant under the influence of microwave radiation is 

determined by the percentage of radiation absorbed, transmitted or reflected. The dielectric 

constant (ε’) and the loss factor (ε’’) of the microwave applied material are also the basic 

parameters in the design of microwave applicators. 

Keywords: weed, microwave, electric current, dielectric, loss factor 
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