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ABSTRACT 

 

Plants are most of the time exposed to several stressors at different levels in their natural 

growing environments. All these stressors significantly impair nutrient uptake of plants. This study 

was carried out to evaluate micro nutrient uptake of tall festuca (Festuca arundinacea) plants under 

different irrigation water salinity levels (0, 3, 5 and 8 dS/m). Experiments were conducted in 

randomized blocks design with 3 replications for two years (2014-2015). Irrigation waters with 

different salinity levels were prepared by using CaCl2, NaCl and MgSO4 salts. Irrigations were 

performed through drip lines. 

Salt doses, years and salt x year interaction had quite significant effects on micro nutrient uptake of 

plants (P<0.01). While decreasing boron (B) and lead (Pb) contents were observed, increasing 

cadmium (Cd), chrome (Cr), copper (Cu), iron (Fe), manganese (Mn) and zinc (Zn) contents were 

observed with increasing salt doses. Despite increasing mineral contents, none of the elements 

exceeded damage thresholds. Tall festuca grown under salt stress were able to provide herbage rich in 

minerals and reduced the need for supplementary feed for livestock. 

 

Keywords: tall festuca, salt stress, micro mineral contents 

 

ÖZET 

 

Bitkiler çoğu zaman değişik stres koşullarına maruz kalmaktadırlar ve bu durum besin 

elementlerinin alımını etkilemektedir. Çalışmanın amacı, kamışsı yumağın farklı sulama suyu 

tuzluluğu (0, 3, 5 and 8 dS/m) altında mikro element alımı yönünden değişimleri belirlemektir. 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre iki yıl (2014-2015) süre ile üç tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Farklı tuz düzeylerine sahip sulama suları CaCl2, NaCl ve MgSO4 kullanılarak 

hazırlanmıştır. Bitkilerin sulamaları damla sulama sistemiyle yapılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre; tuz dozlarının, yılın ve tuzxyıl interaksiyonunun mikro besin 

elementlerinin alımına etkisi istatistiksel olarak çok önemli (P<0.01) çıkmıştır. Tuz dozunun 

artmasıyla bor (B) ve kurşun (Pb) miktarları azalırken, kadmiyum (Cd), krom (Cr), bakır (Cu), demir 

(Fe), mangan (Mn) ve çinko (Zn) miktarları artmıştır. Yumak bitkisinde tuz stresi ile minerallerin 

artmasına rağmen hiçbir element zarar eşiğini artacak seviyeye gelmemiştir. Tuz stresinde yetişen 

yumak bitkisi hayvanlar için minerallerce zengin bir ot üreterek ek yem kullanımını azaltmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: kamışsı yumak, tuz stresi, mikro mineral içeriği 
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ABSTRACT 

 

Il persistente dibattito sull’ampliamento del concetto di sviluppo economico, troppo spesso 

identificato con la crescita del Prodotto Nazionale Lordo (PNL), ha accompagnato il ripensamento dei 

paradigmi esistenti verso l’elaborazione di innovative teorizzazioni sul benessere e sulla qualità della 

vita. Inteso come processo di espansione delle libertà godute dagli esseri umani, l’idea dello sviluppo 

di un territorio conduce alla definizione di politiche pubbliche finalizzate ad individuare nel capability 

set delle persone lo spazio valutativo entro il quale accrescere e realizzare nuovi standard di qualità 

dell’ambiente di vita. 

L’orientamento, ben noto come capability approach, fa chiaro riferimento al concetto di well 

being, dove l’idea dello “star bene”, svincolandosi dalla concreta disponibilità di risorse materiali, 

prende le mosse da una domanda molto semplice: cosa sono effettivamente in grado di essere e di fare 

le persone? Quali sono le reali opportunità a loro disposizione? 

La riflessione sul benessere, riferito a ciò che un individuo può fare o può essere, ha 

conseguenze di vasta portata per il modo di intendere lo sviluppo ed il potenziamento delle alternative 

di scelta tra le quali combinare funzionamenti e acquisizioni di capacità. Il conseguimento dello “star 

bene”, dunque, costituisce l’insieme degli stati di essere e di fare acquisiti da una persona – 

functionings – considerati in relazione alla capacità di trasformare mezzi e risorse disponibili in 

traguardi potenzialmente raggiungibili – capabilities.  

Poiché le libertà sostanziali di essere e di fare ciò a cui si attribuisce importanza e valore si 

sostanziano come presupposti per vivere una vita di qualità, il concetto dello “sviluppo come libertà” 

determina implicazioni di enorme portata per l’analisi non solo descrittiva ma anche predittiva delle 

dimensioni fondative della qualità della vita.  

Nella identificazione degli spazi dedicati alla qualità della vita sembra chiaro che un’analisi 

critica della relazione tra benessere e libertà sostanziale di realizzare combinazioni alternative di 

vettori di funzionamento non possa prescindere dalla considerazione dei fattori istituzionali e sociali, 

che consentono la conversione di un determinato pacchetto di beni, commodities, in altrettanti sistemi 

di acquisizioni e di capabilities.  

Il lavoro propone una riflessione sull’inquadramento territoriale sullo stato della “qualità della 

vita” nelle due province di Bologna e Napoli, prestando particolare attenzione ai fattori derivanti dal 

contesto sociale, urbano e istituzionale da cui dipendono le principali differenze di posizionamento 

delle due città sulle molteplici dimensioni che articolano il concetto di qualità della vita. 

Dunque, anche nella presentazione dei dati in serie storiche temporali, la scelta delle dimensioni, e 

conseguentemente degli indicatori sottostanti, rispecchia il particolare riguardo che il capability 

approach attribuisce alla libertà di realizzare le diverse combinazioni di risorse materiali e non, di 

aspetti oggettivi e soggettivi che caratterizzano le scelte, cui, a ragion veduta, si attribuisce valore. 

  

  



3 

 

Electrodeposition and Morphological Properties of Feco Alloy Films 

 

İsmail Hakkı Karahan* 

Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

Ali Tozar 

Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Co–Fe alloys are important soft magnetic materials due to their unique magnetic properties 

including high saturation magnetization and magnetostriction, high permeability, low coercivity, and a 

good thermal stability, parameters that cannot be matched by any other alloy system. Their potential 

applications on miniaturized products, weapons, coatings, communication devices, and for printed 

circuit boards, among other applications make this alloy of industrial importance. 

FeCo alloys thin films have been successfully electrodeposited on steel substrate; the effects of 

the alloy composition on the morphology and the crystal texture of the electrodeposited films are 

explored. The morphology, structure, and composition property of the FeCo films were characterized 

by scanning electron microscopy, x-ray diffraction, and cyclic voltammetry method. Cyclic 

voltammetry determinations exhibit only a single reduction process on the cathode, indicating that a 

unique (Co100−xFex) phase grows. Depending on composition, layers exhibit textures with features 

of different sizes. X ray diffraction patterns indicate that the nanostructures changed with Fe contents 

crystallize in a body-centered cubic cell, or fcc. Regarding the effect of composition on the 

morphology, Co and Co-rich layers are compact, with large agglomerates of quite equiaxed, densely 

packed particles are observed. 

 

Keywords: Electrodeposition, FeCo alloys, morphological properties 
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Electrodeposition of Zn and ZnCr Alloys for Corrosion Protection 
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Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

ABSTRACT 

 

Alloy electrodeposition is widely used in the production of new materials that require specific 

mechanical, chemical and physical properties]. This technique has been demonstrated to be very 

convenient because of its simplicity and low cost in comparison with the other methods such as 

mechanical alloying, sputtering and vapor deposition. Zn coatings have been applied as the first 

protection layer on steel, mainly in the automobile industry. Zinc becomes passivated and the 

protective property is hindered. 

Using electrodeposition, Zn and Zn–Cr films were deposited onto carbon steel plate substrates. 

The objective of this study was to characterize the structural and the corrosion properties of these 

alloys in saline solution for the application as new friendly environmental sacrificial coatings in the 

protection of steel structures. Cyclic Voltammetric (CV), XRD and SEM techniques were used for 

examine the morphological and structural properties of the alloys. The results show that Zn-Cr alloy 

can be produced with good adhesive and anticorrosive properties. Zn-Cr alloys was the more corrosion 

resistant coating then the Zn for the steel substrate. It was found that amorphous alloys were obtained 

when Cr alloyed with Zn. 

 

Keywords: Zn and Zn alloys, Corrosion, electrodeposition 
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ABSTRACT 

 

Ibuprofen, indomethacin and naproxen are widely used clinically as non-steroidal anti-

inflammatory agents. The European Pharmacopoeia describes methods for the routine analysis of 

these anti-inflammatory agents in pure form or in pharmaceutical formulations. The described 

volumetric methods, however, have some disadvantages. They are time consuming with poor 

precision and sensitivity and chemical indicators (Skoog et al.,1994:354) are used for the end-point 

determination in the presence of colored or non-soluble excipients in the drug formulations. 

In this study, three anti-inflammatory agents, namely ibuprofen, indomethacin and naproxen, 

were titrated potentiometrically using tetrabutylammonium hydroxide in acetonitrile solvent under a 

nitrogen atmosphere at 25 °C. MATLAB R 2013a software was applied for data treatment as a 

multivariate calibration tool in the potentiometric titration procedure. A principal component 

regression (PCR) and partial least squares (PLS) chemometric methods were used as a multivariate 

calibration tool in the potentiometric titration to model the complex non-linear relationship between 

ibuprofen, indomethacin and naproxen concentrations and the millivolt (mV) of the solutions 

measured after the addition of different volumes of the titrant. The optimized network predicted the 

concentrations of agents in synthetic mixtures. 

 

Keywords : anti-inflammatory agent, principle component regression, partial least squares 
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ABSTRACT 

 

Allura red, sunset yellow, tartrazine and caramel are color substances used in foods. In this 

study, allura red, sunset yellow, tartrazine and caramel were simultaneously determinated without any 

chemical pre-separation by HPLC method.The role of food coloring in the food industry is really 

important [1]. However, when some synthetic colorants are consumed, especially in excessive 

amounts, they can have pathological effects. Therefore, the use of the dyes must be controlled 

according to the laws and regulations. Because of this, analysis is quite important for synthetic 

colorants [2]. The use and the amount of these chemicals must be controlled because they can 

occasionally produce allergy, asthma and other health disolders in sensitized individuals [3]. Various 

analytical methods have been used for the qualitative and quantitative analyses of food color, 

including HPLC. 

Multivariate calibration techniques were powerful analytical tools [4] to used in data analysis 

for the mixtures. The most widely used techniques, e.g., classical least square (CLS), principal 

component regression (PCR), partial least square (PLS) were determinated the amount of the 

compounds.  

In this work, Partial Least Squares ( PLS), Principal Component Regression (PCR) was used 

for the simultaneous determination of the colorants in foodstuff samples without any separation stey. 

Two methods were used chemometric-HPLC method and UV spectrophotometric method 

comparatively.  

Keywords: Food Colorants, chemometric method, principal component regression (PCR), partial 

least square (PLS), HPLC. 
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ABSTRACT 

 

Petroleum based synthetic polymers have been commonly used in various areas. Plastic usage 

causes a serious solid waste problem, which affects the environment negatively. Ecofriendly materials 

have received an increased interest from both academy and industry recently due to the more 

environmentally aware consumers and shortage together with the increased price of crude oil (Kodal 

vd., 2014:264). Poly (lactic acid) (PLA) is the most widely used biodegradable polymer because PLA 

with relatively same price in comparison with the petroleum-based polymers can be obtained from 

natural resources such as sugar cane and corn. Moreover, it can be produced in industrial scale. PLA 

has a relatively high strength and high modulus but its brittleness and low toughness confines its 

applications. Blending PLA with flexible polymers is a practical and economical way to toughen PLA 

products. Poly(butylene adipate-co-terephtalate) (PBAT) is a flexible, tough, biodegradable and 

aliphatic-aromatic copolyester. Blending PLA with PBAT can improve its flexibility. On the other 

hand, PLA and PBAT are thermodynamically immiscible like most other polymers. As a result of this 

situation, phase separation is occurred between the phases, which resulted in poor mechanical 

properties (Dong vd., 2013:20190). Reactive compatibilization is so practical way to improve the 

properties of immiscible polymer blends. In recent years, a new approach has attracted interest in 

polymer blend compatibility: the usage of nanoparticles as compatibilizers. Polyhedral oligomeric 

silsesquioxanes (POSS) are organic/inorganic hybrid materials used as nanofillers with possibly 

reinforcement of polymers. The incorporation of POSS with reactive groups into a polymer matrix 

creates a possible nanoscale reinforcement, in which POSS molecules may link to polymer chains 

covalently 

In this study, POSS with epoxy functional groups (Epoxy-POSS) was used to improve the interfacial 

interactions between PLA and PBAT. Moreover, effects of PBAT ratio on the mechanical, 

morphological and rheological properties of POSS compatibilized PLA/PBAT blends were 

investigated. PLA/PBAT/Epoxy-POSS ternary blends with different PBAT loading levels (20, 30 and 

50 wt%) were prepared in a twin-screw microcompounder. Mechanical properties of ternary blends 

were determined by tensile and impact tests. A rheometer was used to evaluate the rheological 

properties of the blends. Phase morphology of the components in the blends was investigated by 

scanning electron microscopy (SEM). SEM results revealed that independent from PBAT loading 

ratio, no clear change in the particle size of dispersed phase of PBAT was obtained in the blends. 

Tensile strength decreased, however elongation at break and impact strength increased as the PBAT 

ratio increased in the blends. Besides, rheological analysis showed that interactions between PLA and 

PBAT were improved at higher PBAT loading levels. 

 

Keywords:Poly (lactic acid), poly(butylene adipate-co-terephtalate), POSS 
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ABSTRACT 

 

Water quality assessment, usually physical-chemical properties, main ions, metals, organic 

compounds, etc. It includes monitoring various parameters that are classified as. Changes in the water 

composition may be indicative of contamination or contamination, as frequent monitoring of water is 

obvious. The control of magnesium and calcium concentrations in the water is important because they 

are responsible for water hardness and the presence of high concentrations reduces the quality of 

drinking water. For this reason, calcium and magnesium are among the main ions to be determined 

routinely. There are many analytical methods for these ions in the literature. Titrimetry (Gomez et al., 

1999:155), spectrophotometry (Gomez et al, 1991:513) and flow-injection system (Yamane and Goto, 

1991:139), for example, are among these methods.  

Independent Component Analysis - Artificial Neural Network (ICA-ANN) method was 

successfully applied to the multi component analysis of the binary containing different substances in 

natural waters. In this application ICA-ANN method is suitable for the quantitative resolution of the 

mixtures of these substances and this approach doesn’t require any separation and extraction steps. 

The method was tested by using various synthetic ternary mixtures and applied to the sample and 

successfully results were obtained.  

 

Keywords: Independent component analysis, artificial neural network, calcium, magnesium. 
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ABSTRACT 

 

New spectrophotometric method and multivariate chemometric approach were developed and 

compared for simultaneous determination of drugs manipulating their absorption spectra with 

application on their pharmaceutical preparation1. Simple, accurate, sensitive, and precise UV 

spectrophotometric, chemometric were developed for simultaneous determination of a two-component 

drug mixture in laboratory-prepared mixtures and a combined tablet dosage form 2.  

Acetylsalicylic acid and paracetamol3 are used to treat pain and fever for many years. Vitamin 

C4 or ascorbic acid is an essential nutrient for humans. These three agents are used to treatment with 

diseases and especially reducing the worst effects of diseases because of their important properties. In 

this study, a chemometric method with spectrophotometric technique will using for the simultaneous 

determination of paracetamol, acetylsalicylic acid and vitamin C.  

In literature, those components of the drugs have been analyzed as single or as couples with 

different methods. But there is not any study of simultaneous determination of these substances by 

chemometric methods. For this reason, the study is to provide more reliable results when they are 

compared to current methods of the analysis of pharmaceutical capsules and analysis of active 

ingredients of drugs. Another aim of this study is to improve a more reliable, and more alternative 

method when compared to former analytic methods with the help of chemometric methods. Due to this 

method, active ingredients will be analyzed without separation and pre-separation and time and labor 

loss due to trial and error method will be avoided with a correct modeling.  

 

Keywords: Acetylsalicylic acid, paracetamol, ascorbic acid, chemometric method. 
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ÖZET 

 

 

Bir kenti "kent" yapan pek çok faktör bulunmaktadır. Ekonomi, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim, 

güvenlik, yeşil alan kalitesi gibi yaşanabilirlik standartları sağlayan kriterlerin yanında mimari, kültür, 

sanat, sosyal yaşam çeşitliliği de bir kentin kalitesini belirleyen faktörlerdendir. Lüleburgaz, Edirne-

İstanbul Karayolu üzerinde bulunan, İstanbul’u ve dolayısıyla Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan önemli 

bir kavşak niteliğindedir. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra çevredeki 

yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Lüleburgaz Kenti'nin 

yaşam kalitesini yükseltecek bir faktör olan sanat akademisi yapısının, önerilen mekanlar ile sadece bir 

yapı değil çevresi ile bir bütün şeklinde tasarlanması süreci anlatılmaktadır. Böylece konumunun 

taşıdığı önemin yadsınamaz olduğu Lüleburgaz Kenti için bu yapının varlığı, kent kimliğine olumlu 

katkı sağlayacak bir unsura dönüşmüştür.  

Çalışmanın amacı kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, bununla birlikte hem yapılı çevreye 

hem de imar planlarına uygun, kentin kimliğini taşıyan ve yansıtan, bölge ve kent halkının sürekli 

kullanımına açık, kamu yararını gözeten, barındırdığı farklı tipteki mekanlarının peyzaj tasarımları ile 

desteklenmesi sonucunda açık ve yeşil alan kullanımlarına olanak sağlayan bir yapının ortaya 

çıkarılmasıdır. Bu amaca yönelik uygulanan yöntem, tasarım süreçlerini barındıran bir dizi aşamadan 

oluşmaktadır. Bu süreç özetle alana ilişkin fiziksel ve kültürel envanterin toplanması, bunların 

değerlendirilmesi, analizi ve şemalarla ifade edilmesi, bunun sonucunda ihtiyaç listelerinin 

oluşturulması, konseptin belirlenmesi, uygulamaya yönelik tasarım ve detayların çizilmesi şeklindedir. 

Bu süreçte kentin ve kentlilerin kullanımına daha nitelikli fiziki çevre ve yaşanabilir mekanlar 

kazandırma kaygısı temel çıkış noktası olmuştur. Tasarlanan yapı ve çevresi bir arada incelendiğinde 

işlevsel, yalın ve alan içerisinde erişim kolaylığının sağlanabildiği bir tasarımdan söz etmek 

mümkündür. Alanın her noktasına homojen bir şekilde yayılmış olan açık, yarı açık ve kapalı 

mekanlar sayesinde kullanıcı yoğunluğu her noktaya eşit olarak dağıtılmış ve optimum alan kullanımı 

sağlanmıştır. Sonuç olarak ortaya, sadece doğrudan ‘yapı’ değil aksine sergi, etkinlik, toplantı, açık 

hava sineması, konser, açık hava rekreasyonu, atölye ve eğitim alanlarından oluşan kapalı, yarı açık ve 

açık mekanları ile bütün olarak değer bulan bir organizma çıkmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Tasarım, çevre, Lüleburgaz 

 

Design Process of Lüleburgaz Art Academy and Environment 
 

ABSTRACT 

 

There are many factors that make city a "city". In addition to the criteria that provide living 

standards such as economy, infrastructure, transportation, health, education, security, green space 

quality; Architecture, culture, art and social life diversity are also factors determining the quality of a 

city. Lüleburgaz located on the Edirne-Istanbul Highway, is an important junction connecting İstanbul, 

therefore Anatolia, with Europe. In this context, Lüleburgaz gains importance as it is an intermediate 

stop, as well as the center of settlements in the surrounding area. In this study, art academy structure 

which is a factor that will increase the quality of life of the Lüleburgaz City, is explained in the 

process of designing with suggested places not only as a structure but also as a whole with its 
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surroundings. Thus, for Lüleburgaz City that carries undeniable importance as a location, the presence 

of this structure has become a factor that will contribute positively to the urban identity. 

The aim of this work is to uncover a structure that contributes to the quality of urban life, 

suitable for both the built-up area and the development plans, carrying and reflecting the identity of the 

city, open to the continuous use of the region and the people of the city and public interest, allows for 

the use of green spaces with different types of landscape designs. The method for this purpose consists 

of a series of stages that contain design processes. This process is summarized as the collection of the 

physical and cultural inventory related to the area, their evaluation, analysis and schedules, the 

formation of the needs lists, determination of the concept, the design and detailing for the application. 

In this process, the issue of providing more qualified physical environment and livable spaces for the 

use of the city and the citizens became the main starting point. When the designed structure and its 

surroundings are examined together, it is possible to mention a design which is functional, simple and 

accessible. Due to the open, semi-open and closed spaces spread out homogeneously at each point of 

the area, the user density is evenly distributed to every point and the optimum area usage is ensured. 

As a result, it is not just 'structure' that emerges; On the contrary, an organism has emerged that consist 

of exhibition, activity, meeting, outdoor cinema, concert, open air recreation, workshop and education 

areas with closed, semi-closed and open spaces. 

 

Keywords: design, environment, Lüleburgaz 
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ÖZET 

 

Peyzaj tasarım alanlarında kullanılan süs bitkileri Türkiye ve Pakistan için büyük önem 

taşımakta, ülkelerin ekonomilerine de oldukça büyük katkılar sağlamaktadır. Bu ülkelerin peyzaj 

tasarımında hem iç hem de dış mekân süs bitkilerinin kullanımı yaygındır. Genel olarak, bu iki ülkenin 

süs bitkileri ile bu bitkilere zarar veren böcek türlerinin benzer olduğu söylenebilir. Örneğin; 

beyazsinek, koşniller, tripsler, kabuklu bitler, yaprak galeri böceği, unlu bitler ve yaprak bitleri vb. 

gibi zararlı böcekler, süs bitkilerinin tomurcuk, çiçek, yaprak, gövde, tohum ve kök kısımlarının en 

önemli ve yaygın zararlılarıdır. Ekosistemde zararlı böceklerin doğal düşmanları mevcut olmasına 

karşın, bunlarla mücadelede her yıl büyük miktarlarda pestisit kullanımı gerçekleştiği gözlenmektedir. 

Ancak pestisit kullanımı sonucunda yayılan koku iç ve dış mekân ziyaretçilerini oldukça rahatsız 

etmekle birlikte, hem çevre hem de diğer canlı türler üzerinde olumsuz etkiler de meydana 

getirebilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, Türkiye ve Pakistan’da bulunan ve peyzaj tasarımı 

açısından ekonomik öneme sahip süs bitkilerinin zararlı böceklerinin tanımı ve zarar şekilleri ile 

biyolojik mücadele imkânlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Biyolojik mücadele, zararlı böcekler, süs bitkileri, peyzaj tasarımı  

 

Biological Control Possibilities to the Insect Pests of Ornamental Plants 

used in Landscape Design in Turkey and Pakistan 
 

ABSTRACT 

 

Ornamental plants, used in landscape design, are of great importance for Turkey and Pakistan, 

and also significantly contribute to the economies of both countries. The usage of indoor as well as 

outdoor ornamental plants is very widespread in landscape design of these two countries. Generally, it 

can be said that the ornamental plants along with their common insect pests of these two countries are 

similar to each other. For example; whiteflies, scale insects, thrips, leaf miners, leaf–feeding 

caterpillars, mites and aphids are the most important and common insect pests that feed on the bud, 

flower, leaf, stem, seed and root portions of the ornamental plants. Despite the presence of natural 

enemies of these harmful insects in ecosystem, the usage of pesticides in large spectrum is observed 

every year to control them. However, the smell emitted after the usage of pesticides could make quite 

uncomfortable and disturb the indoor and outdoor visitors as well as cause negative impacts on both 

the environment and other living species. Therefore, in this study, it is aimed to examine the mode of 

damage, identification, description and the biological control possibilities of the harmful insects of 

ornamental plants having economic importance in terms of landscape design in Turkey and Pakistan. 

 

Keywords: Biological control, insect pests, ornamental plants, landscape design 
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ÖZET 

 

Üretim ve tüketim kaynaklı kirliliğin tatlı su kaynakları üzerindeki tehdidi ekolojik 

değişimlere neden olmaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, atık suyun %95’i, 

sanayi atıklarının ise %70’i arıtılmadan su kaynaklarına verilmektedir. Bu durumda mevcut tatlı su 

kaynaklarının büyük bir bölümünün kirlenmiş olduğu ve bu alanlarda yaşayan insanlarında temiz su 

kullanma imkânlarının olmadığı gerçeğini göstermektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi 

ancak tüm paydaşların ortak küresel politika ve uygulamalar ile çözebileceği bir sorun olması bu 

kaynakların kullanılmasının ve korunmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) teknolojilerindeki gelişmeler su kaynaklarının yönetiminde küresel politikaların 

uygulanabilirliğini arttırmaktadır. CBS ile analiz, modelleme ve değerlendirmelerin 

gerçekleştirilebilmesi için kirlilik verilerinin toplanması ve sayısal ortama aktarılması gerekmektedir. 

Bu amaçla Bartın çayında kirliliğe neden olan kaynaklarda yapılan ölçümler sayısal ortamda 

depolanarak gerekli sorgulamalar aracılığıyla konumsal analizlerin yapılmasına olanak sağlayacak 

ortam oluşturulmuştur. Farklı koşulları hızlı bir şekilde değerlendirme olanağı sağlayan CBS 

teknolojileri, çok sayıda detaylı verinin kullanıldığı, aynı zamanda istatistiksel bilgileri de içeren dere 

kirliliği çalışmalarında önemli bir karar destek mekanizması haline gelmiştir. Bu çalışmada seçilen 

istasyonlardan periyodik olarak alınan örneklerle Bartın çayındaki Cu, Pb ve Mn gibi ağır metallerin 

sebep olduğu kirlilik yükü belirlenmiş ve CBS programlarından ArcGIS aracılığıyla harita üzerinde 

sorgulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan Varyans Analizi ve Duncan Testi sonuçlarına göre 

P<0.01 güven düzeyinde Organize Sanayi Bölgesi, Gürgenpınarı ve Kemerköprü istasyonlarında 

kirlilik düzeyinin diğer istasyonlara göre daha yüksek değerler gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

sorgulamalarda noktasal kirlilik verileri ile IDW, Kriking, Spline ve Natural Neighbour gibi 

interpolasyon metotları kullanılarak Bartın çayı üzerindeki kirliliğin dağılımı belirlenmiştir. Diğer 

taraftan nehir kenarındaki yetişme ortamı koşulları incelenerek özellikle kök hacimleri ve yaprak 

yüzey alanları yüksek olan türler (akasya, söğüt, çınar, kavak ve at kestanesi) ile yapılacak galeri 

ağaçlandırma alanlarına uygun potansiyel alanlar belirlenerek, söz konusu türler yardımıyla 

oluşturulacak bitki koridorlarının Bartın Çayında yaşanan kirliliğin azaltılmasında katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. Buna göre özellikle salkım söğüt, çınar ve akasya türlerinin Bartın çayı boyunca tespit 

edilen alanlarda tesis edilecek galeri ağaçlandırmalarında sırasıyla %84,2, %81,9 ve %75,7 baskınlık 

oranları ile kullanılabileceği ve nehir kenarı doğal peyzaj değerine de olumlu katkılar yapabileceği 

tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler:  Bartın Çayı, Kirlilik, Coğrafik Bilgi Sistemi, Galeri Ormancılığı  
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The Determination of Bartın River Pollution Via Gis Approach and the 

Importance of Gallery Forestations In Reducing Pollution 
 

ABSTRACT 

 

The threat of the production and consumption induced pollution to fresh water sources leads to 

ecological changes. Especially in under-developed and developing countries, 95% of sewage and 70% 

of industrial waste are discharged into water sources. So, it refers to the fact that the vast majority of 

existent water sources are polluted and the people in these areas are not able to have opportunity to use 

clean/unused water. The sustainable management of water sources is an issue that can be solved only 

by global policies and applications, which reveals the importance of use and protection of such sources 

once more. The progress in the technology of Geographic Information Systems (GIS) increases the 

applicability of global policies in the management of water sources. The analyses, modeling and 

evaluations require the data about pollution to be collected and digitalized. For this purpose, the 

opportunity to make spatial analyses was provided through necessary inquiries by storing in a digital 

platform the measurement of the sources that cause pollution in Bartın River. GIS technologies 

enabling a fast evaluation of different conditions have become an important decision support 

mechanism in the activities against river pollution which also include a vast amount of detailed and 

statistical data. In this study, the samples taken periodically from the selected stations helped 

determine the pollution load that heavy metals such as Cu, Pb and Mn cause in Bartın river and the 

questionings on the maps were made through ArcGIS, a GIS program. According to the Variance 

Analysis and Duncan Test results at a confidence level of P<0.01, it was determined that the level of 

pollution at the stations of Organized Industrial Site, Gürgenpınarı and Kemerköprü is higher than 

those at the other stations. In these questionings, the distribution of pollution in Bartın River was 

determined via interpolation methods such as IDW, Kriking, Spline and Natural Neighbour with point 

source pollution data. On the other hand, the potential areas suitable for gallery forests with the species 

whose leaf surface areas and especially root volumes are great (locust, willow, plane tree, poplar, 

horse chestnut) were stated by examining the habitat conditions on the riversides. The plant corridors 

by the help of these species were aimed to contribute to the reduction of pollution in Bartın River. 

Accordingly, it was determined that some willow species, plane tree and locust can be used with the 

dominance rate of respectively 84.2%, 821.9% and 75.7% in the gallery forestations to be established 

in the areas through Bartın river and it would contribute positively to the riverside natural landscape 

values. 

 

Keywords: Bartın River, Pollution, Geopraphic Information System, Galery Forestry 
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ÖZET 

 

Bu araştırmada Kahramanmaraş ili merkez ilçede yaşayan insanların balık tüketim 

alışkanlıkları ve balık tüketimine etki eden sosyo-ekonomik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamında 400 kişiyle yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen anketler kullanılmıştır. 

Çalışmada ailelerin balık tüketim miktarını etkileyen faktörleri belirleyebilmek için anket 

kullanılmıştır. Yapılan araştırmada katılımcıların %40,5’i kadın, % 59,5’i erkektir. Katılımcıların 

ortalama yaşı 30,9, aylık ortama geliri ise 2118,03 TL’dır. Araştırma bulgularına göre, ailelerin 

balıketi tüketimi ortalama 2,12 kg/aydır. Kişi başına düşen balık tüketimi yılda yaklaşık 6 kg’dır. En 

çok tüketilen balık çeşidi alabalıktır (%40). En çok sevilen balık yine alabalıktır (%33,5). 

Katılımcıların en çok kırmızı eti sevdiği % 55,0, ikinci sırada beyaz eti %36,3 üçüncü sırada ise balık 

etini sevdiği %6,0 anlaşılmıştır. Et tüketim tercihini etin lezzeti (%29,8), yemek kültürü (% 29,5), 

besin değeri (%19,5), fiyatı (% 15,3), diğer nedenler (%6,0) etkilemektedir. Araştırmada katılımcıların 

balığı tercih etme nedenleri (%66,0) faydalı olduğu için, (%24,3) lezzetli olduğu için, (%1,0) ucuz 

olduğu için, (%8,0) sağlık nedeniyle şeklindedir. Balık lezzetinden dolayı değil de faydasından dolayı 

daha çok tercih edilmektedir. Katılımcılar balık alırken; %73’ü tazeliğine, %8,5’i lezzetine, %6,8’i 

kılçıklı olup olmamasına, %6,3’ü fiyatına, %3’ü üretim ya da doğal olmasına, %2,5‘i tatlı su balığımı 

deniz balığı olduğuna dikkat etmektedir. Yapılan araştırmada katılımcıların tercih ettiği balık pişirme 

yöntemleri %35,3’ü fırında, %31,8’i ızgarada, %21,8’i kızartarak, %6’sı tavada, %3’ü buğulama, 

%2,3’ü diğer yöntemlerdir. Katılımcıların %82,5’i diğer deniz ürünlerini tüketmemektedir, %17,5’i 

diğer deniz ürünlerini tüketmektedir. Katılımcılar genel olarak balığı taze olarak tükenmektedir. 

Katılımcıların %73,5’i işlenmiş balık ürünlerini tüketmediklerini belirtmişlerdir. İşlenmiş balık 

ürünlerinden katılımcıların %14,8’i balık konservesini, %3,5’i tuzlanmış balığı, %1,3’ü kurutulmuş 

balığı, %2’si salamura balığı tüketmektedirler. Araştırmada balığın taze olarak tüketildiği tespit 

edilmiş, işlenmiş balık ürünleri tüketiminin az olduğu belirlenmiştir. 

 

Keywords: Balık Tüketimi, Tüketim Tercihleri, Kahramanmaraş 
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ÖZET 

 

Ülkemizde üretim teknolojilerinin gelişmesi ile beraber sosyal güvenlik kayıtlarına göre iş 

kazaları sayısı artmıştır. Bu artışın önlenmesi için gereken uygulama işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliği profesyonellerini istihdam etmek olmuştur. Uygulama kapsamında mühendis, mimar ya da 

teknik eleman olan herkes bu sorumluluğu üstlenebilecek yeterlilikte kabul edilmiştir. Ancak bu 

duruma yöneltilen bazı eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştirilerden biri iş sağlığı ve güvenliği alanında 

öğrenim görmeyen kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini tercih etmelerindeki en önemli nedenin daha fazla 

para kazanma arzusu olduğu noktasındadır. Bu bakış açısının doğru olup olmadığını ortaya 

çıkarabilmek için iş sağlığı ve güvenliği alanı ile doğrudan ilgisi olmayan Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileriyle anket 

çalışması yapılmış ve çalışma ile öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmayı tercih etme 

nedenleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24 paket programı ile analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: İş Sağlığı ve güvenliği, eleştiri, anket, mühendis, mimar, teknik eleman 

 

A Research on Point of View to the Occupatıonal Health and Safety of 

Students From Different Discipline Areas 
 

ABSTRACT 

 

Along with the development of production technologies in our country, according to the social 

security records the number of work accidents has increased. The application that needed to prevent 

this increase is to employ occupational health and safety professionals at workplaces. In the scope of 

the application anyone who is an engineer, architect or technical person has been accepted to be able 

to assume this responsibility. However, there are some criticisms at this situation. One of these 

criticisms is that the most important reason for choosing occupational health and safety for those who 

have not studied in occupational health and safety is the desire to earn more money.In order to 

determine whether this point of view is correct, a questionnaire survey was applied with first-year 

students who were not directly related to occupational health and safety and the reasons for choosing 

to work in the field of occupational health and safety were investigated. The obtained data were 

analyzed by SPSS 24 packet programme and interpreted. 

 

Keywords: Occupational health and safety, criticism, survey, engineer, architect, technical person 
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ÖZET 

 

Süperiletkenler yüksek akım yoğunluğu ve manyetik alanlar gerektiren elektrik jeneratörleri, 

biyomanyetik teknoloji ve hızlı dijital devreler gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır. Teorik olarak 

bir süperiletken malzemeden yapılmış bir tel boyunca sınırsız bir akım akabilir. Ancak akım 

yoğunluğu kritik değerini geçtiğinde süperiletkenlik ortadan kalkar. Hali hazırda teknolojik 

uygulamalarda düşük sıcaklık süperiletkenleri (NbTi ve Nb3Sn) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Bu süperiletkenler pratik uygulamalar için ekonomik değildir. Soğutma maliyetleri oldukça yüksektir. 

Bu nedenle YBCO ve BSCCO gibi yüksek sıcaklık süperiletkenleri düşük sıcaklık süperiletkenleri ile 

rekabet potansiyeline sahiptir. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin sıvı azotun kaynama sıcaklığının 

üzerinde (77 K) kullanılması maliyet açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu çalışma ile katkılı 

BSCCO süperiletken malzemelerin üretimi ile düşük sıcaklık süperiletkenlerle rekabet edebilecek bir 

malzeme üretimi amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmanın ana hedefi katkı malzemelerinin ve ısıl işlem süreçlerinin etkilerini 

araştırmaktır. Çalışmanın bir diğer hedefi ise perçinleme mekanizması olarak bilinen karışık durumda 

akı çizgilerinin hareketini sınırlayıcı perçinleme merkezlerini çeşitli element katkılamaları ile nano 

boyutta oluşturmak, bu merkezlerin BSCCO içinde homojen dağılımını sağlamak ve bu katkılamaların 

fiziksel özelliklere etkilerini araştırmaktır. Son olarak özellikleri iyileştirilmiş süperiletken 

malzemelerin uygulamalarda kullanılıp kullanılamayacağı hakkında tespitler yapılması 

hedeflenmektedir. Bu çalışmada kurşunsuz ve kurşunlu seryum ilave edilmiş Bi2Sr2Ca2Cu3Oδ 

süperiletken sisteminin termal, yapısal ve süperiletkenlik özellikleri araştırılmıştır. Bi2-

xPbxSr2Ca2Cu3CeyOδ (x = 0 ve 0,4 ve y = 0, 0,1, 0,2 ve 0,4) genel stokiyometrisine sahip seryum 

katkılı süperiletkenler geleneksel katı hal sentezleme tekniği ile hazırlanmıştır. Malzemeler 

DTA/TGA, X-ışını toz kırınımı, SEM, EDX, R-T ve M-H ölçümleri ile karakterize edilmiştir. Kurşun 

ile birlikte seryum ilave edilmiş sistemin süperiletkenlik özelliklerinde önemli bir iyileşme olduğu 

görülmektedir. İkili katkılı sistemin iyileştirilmiş süperiletkenlik özellikleri, kurşun ve seryumun 

birleştirilmiş etkisine dayanır. X-ışını kırınım desenlerinden kurşunsuz malzemelerde ana faz Bi-2212 

fazı iken kurşunlu malzemelerde ise ana fazın Bi-2223 fazı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 

kurşunsuz malzemelerin kritik sıcaklıklarının (Tc) ve kritik akım yoğunluklarının (Jc) daha düşük 

olması beklenmektedir.  

 

Anahtar kelimeler : BSCCO, Katkılama ve ilaveler, Kritik akım yoğunluğu (Jc), Isıl işlem süreçleri 

 

Teşekkür 

 

Bu çalışma FM2017BAP5 proje numarası ile Hakkâri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

tarafından desteklenmektedir.  

 

  



18 

 

Influence of Lead on Structural and Superconducting Properties of Cerium 

Added Bi2Sr2Ca2Cu3Oy System 
 

ABSTRACT 

 

Superconductors are used in many applications such as electric generators, biomagnetic 

technology and fast digital circuits which require high current density and magnetic fields. 

Theoretically, an unrestricted current can flow through a wire made from a superconducting material. 

However, when the current density exceeds the critical value, superconductivity disappears. Currently, 

low temperature superconductors (NbTi and Nb3Sn) are widely used in technological applications. 

These superconductors are not economical for practical applications. Their cooling costs are quite 

high. For this reason, high temperature superconductors such as YBCO and BSCCO have the potential 

to compete with low temperature superconductors. The use of high temperature superconductors above 

the liquid nitrogen boiling temperature (77 K) provides a significant cost advantage. The project aims 

to produce a material that can compete with low temperature superconductors through the production 

of doped BSCCO superconducting materials.  

The main objective of this study is to investigate the effects of additives and heat treatment 

processes. Another goal of the work is to form nano-sized pinning centers with various element 

addtions, which are known as pinning mechanisms, in order to provide homogeneous distribution of 

these centers in the BSCCO and to investigate the effects of these addtions on the physical properties. 

Finally, it is aimed to make determinations about whether the superconducting materials with 

improved properties can be used in applications.In this study, the thermal, structural and 

superconducting properties of lead-free and lead doped cerium modified Bi2Sr2Ca2Cu3Oy 

superconducting system have been investigated. Cerium-doped superconductors with the general 

stoichiometry of Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3CeyOδ (x = 0 and 0,4 and y = 0, 0,1, 0,2 and 0,4) were prepared 

by the conventional solid state synthesis technique. The materials are characterized by DTA / TGA, X-

ray powder diffraction, SEM, EDX, R-T and M-H measurements. It is seen that there is a significant 

improvement in the superconducting properties of the system cerium added together with lead. The 

enhanced superconducting properties of the co-doped system are based on the combined effect of lead 

and cerium. From the X-ray diffraction patterns, it was determined that while the main phase is Bi-

2212 phase in the lead free samples, it is Bi-2223 phase in the lead samples. For this reason, it is 

expected that the critical temperatures (Tc) and critical current densities (Jc) of lead free samples are 

lower.  

 

Keywords: BSCCO, Doping and additions, Critical current density (Jc), Heat treatment processes. 

 

Acknowledgement 

 

This work was supported by the Research Fund of Hakkâri University, Hakkari, Turkey, under grant 

contract No: FM2017BAP5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Küçük Güçlü Rüzgâr Enerji Üretim Sistemi Fizibilite Analizi, Kurulumu ve 

Şebekeye Etkileri: Bakırköy Botanik Park Uygulaması-İstanbul  

 

 

Ali Durusu* 

Yildiz Technical University 

 

 

Ali Erduman 

Hakkâri University 

 

 

ÖZET 

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları teşvik edilmekte 

ve bunların şebekeye olan bozucu etkilerinin azaltılması yönünde ciddi kısıtlamalar ortaya 

konulmaktadır. Büyük güçlü rüzgâr enerji santralleri ile alakalı birçok çalışma ve araştırma yapılmış 

olsa da küçük güçlü sistemlerinin etkilerinin araştırılması ile alakalı çalışma sayısı azdır. Özellikle 

ülkemizde kurulması düşünülen veya kurulacak küçük güçlü rüzgâr türbinlerinin tekno-ekonomik 

etkilerini araştırmak için çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada İstanbul-Bakırköy’deki 

botanik park alanına kurulacak rüzgâr enerji üretim tesisinin öncelikli olarak fizibilite çalışması 

yapılmıştır. Fizibilite analizi için kurulum yapılacak alan ve bu alana yakın iki noktadan alınan rüzgâr 

hızı verileri kullanılmıştır. Fizibilite sonuçlarının elde edilmesinden sonra kurulum için türbinlerin 

seçim ve teknik değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca park alanının elektriksel alt yapısı ve enerji 

ihtiyaçları da detaylı olarak incelenmiştir. Rüzgâr enerji üretim sisteminin mevcut enerji sistemi 

üzerine olan harmonik, fliker, gerilim, kısa devre, vb. etkileri analiz edilmiştir. Çalışma sonucu olarak; 

bölgenin rüzgar hızının düşük olması sebebi ile bölgede büyük güçlü rüzgar türbinlerin ekonomik geri 

dönüşüm yılları çok uzun olmakta ve rüzgar türbinlerinin toplam yaşam ömür süresi içinde geri 

dönüşüm yapamadıkları, kurulacak rüzgar türbini veya türbinleri düşük rüzgar hızlarında daha yüksek 

güç üretebilecek şekilde seçilmesi gerektiği, kurulacak olan bölgeye görsellik katması amacı ile küçük 

güçlü birden fazla rüzgar türbini kurulabileceği, rüzgar türbinleri şebeke ile senkron (on-grid) 

çalışmaya uygun şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olması gerektiği tespit edilmiştir. Kurulumu 

yapılan rüzgâr enerji üretim tesisinin şebekeyle olan etkileşimleri detaylı bir şekilde sunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: fizibilite analizi, küçük güçlü rüzgâr enerji sistemleri, şebeke bağlantısı, enerji 

üretimi 

 

Feasibility Analysis, Installation and Grid Effect of Small Size Wind 

Energy Plant: A Case Study of Bakirkoy Botanical 
 

ABSTRACT 

 

In Turkey, clean and renewable energy sources are promoted and grid regulators reveals 

limitations for reducing adverse effect of integration to the network. Number of studies and researches 

have been investigated effect of the high power wind power plant on the grid. However, a few studies 

related to the investigation of small power wind energy conversion system. Especially in Turkey, 

techno-economic impact of small power wind energy conversion system needs to be investigated. In 

this study, feasibility analysis of established small power wind energy system in Bakirkoy Botanical 

Park area was performed. For the feasibility analysis, two wind speed measurement systems, which 

are close to the botanical park area, are used. After the obtaining of feasibility analysis, wind turbines 

are selected and evaluated regarding to their technical specification. In addition, electrical 

infrastructure and energy demand of park area has been investigated in detail. Harmonic, flicker, 

voltage stability, short-circuit, etc. are analyzed. As a results of this study; the payback time for the 

high power wind turbine for the park area is too long because of wind speed is low, wind turbine 

which produce high power under low wind speed should be selected for park area, multiple small 

power wind turbine should be installed in park area, wind turbines selected as operating properly with 
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the grid network for reducing adverse effect. Detailed interaction results of installed small power wind 

power system with grid in botanical park area are presented. 

 

Keywords: feasibility analysis, small size wind energy system, grid integration, energy production 
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ÖZET 

 

Kent içinde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak tasarlanan daha 

yaşanabilir kentsel mekânların üretimi sürdürülebilir planlama ve tasarımlarla mümkündür. Bu 

planlama ve tasarım faaliyetlerinin kentsel mekânlarda uygulanması aşamasında, karşılaşılan birçok 

probleme çözüm üretilmeden önce sebepleri araştırılmalıdır. Bu şekilde yeni tasarlanacak alanlarda 

tasarımcılar önceden bilgi sahibi olabilecek ve daha başarılı çözüm önerileri getirebileceklerdir. 

Kentsel mekânlarda karşılaşılan problemlerin başında vandalizm gelmektedir. Vandalizm özellikle 

kamusal alanlarda yapısal ve bitkisel materyalde tahribata yol açarken aynı zamanda ülke 

ekonomisinde maddi kayıplara, çevre kalitesinin düşmesine ve kent estetiğinin bozulmasına da neden 

olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda artan vandalizm tahribatından etkilenen ürünlerin büyük 

çoğunluğunun kamuya açık dış mekânlarda olduğu görülmektedir. Özellikle güvenlik önlemlerinin 

tam sağlanamadığı açık yeşil alanlarda bu oran daha da artmaktadır. Sosyal ve fiziksel yansımaları 

olan vandalizm sorununun fiziksel boyutu bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırmada 

Çanakkale kent merkezinin önemli kamusal alanlarında yapısal ve bitkisel malzemeler üzerindeki 

vandalizm izleri araştırılmıştır. Yerinde tespit ve gözlem yöntemi ile toplanan veriler sonucunda 

Çanakkale kent merkezinde tespit yapılan alanlarda mahalle bazında oranların farklılaşmasına rağmen 

donatılar ve bitkiler üzerindeki vandalizm oranının son derece düşük olduğu, mevcut tahribatın ise 

yerel yönetim tarafından onarıldığı veya yenilendiği görülmüştür. Çalışma ile yapılan tahribatlara 

dikkat çekerek gerekli fiziksel önlemlerin alınması ve bu şekilde peyzaj tasarımı açısından 

uygulanabilir çözümler üretilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Çanakkale, Kamusal Alan, Peyzaj Tasarımı, Vandalizm 

 

The Relationship Between Vandalism in Public Areas and Landscape 

Design  
 

ABSTRACT 

 

More livable urban areas can be created through sustainable planning and designing intended 

for the improvement of the life quality of the people living in urban cities. Before trying to solve the 

problems encountered during the implementation of these planning or designing activities in urban 

areas, the reasons behind such problems must be investigated. In this way, designers can gain 

information about the areas prior to the designing stage and they can offer more successful solutions. 

Vandalism is one of the basic problems related to urban areas. While vandalism mainly causes damage 

in structures and vegetation in public areas, it also leads to material losses in the national economy, 

impairs the quality of the environment and aesthetic look of the city. Most of the materials affected by 

the destruction caused by the ever increasing vandalism in our country are the ones that are available 

in open public areas. This rate is particularly high in open green areas where security measures are not 

sufficient. This paper aims to study the physical aspect of vandalism issue which has social and 

physical reflections. The traces of vandalism observed on structures and on vegetation in public areas 

of Çanakkale city center were studied in this research. The data collected through field surveys and 

observations showed that; although the rate of vandalism differed among the neighborhood areas in 

Çanakkale city center, the rate of vandalism on hardware and plants was rather low, and the damages 

were either repaired or renewed by local authorities. This study aims to draw attention to the damages 

so that necessary measures are taken and practical landscape design solutions are developed. 

Keywords: Çanakkale, Public Area, Landscape Design, Vandalism 
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ÖZET 

 

Eski çağlardan itibaren insan yaşamında iz bırakan heykel farklı amaçlar doğrultusunda 

tasarlanıp uygulanmıştır. Tarihsel süreç içinde özellikle açık alanlarda farklı biçimlerde yer almıştır. 

İnsanların bir araya gelip ortak bir sorun hakkında düşünce, söylem ve eylem üretebildikleri ve 

karşılıklı iletişime girebildikleri bir etkinlik alanı olarak nitelendirilen kamusal alanlar her kesimin 

kullandığı bir açık alan özelliğine sahiptir. Heykeller taşıdıkları özellikleri ile buluşma noktası yaratan 

kamusal alanların işlev ve özelliklerini arttırıcı etkiye sahip kentsel donatılar olarak 

tasarlanmaktadırlar. Önemli bir kentsel donatı elemanı olan heykellerin açık alanlardaki işlevlerini 

yerine getirebilmesi için çevresi ile olan fiziksel ve toplumsal ilişkilerini dengeleyecek bir takım 

tasarım ve uygulama kriterlerine sahip olması gerekmektedir. Açık alanlarda yapılan sergilemelerde 

heykeller bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Çevresel şartlara uyum ile ilgili olan 

sorunların çözümünde, sanatçı çoğu zaman sunulmuş bir çevreye göre tasarım yapmak durumunda 

kalmaktadır. Zaman zamanda çevreden bağımsız olarak hazırlanan heykeller istenilen etkiyi 

yansıtmakta yetersiz kalmaktadır. Sürdürülebilir ve etkin kentsel mekânların yapım ve geliştirilmesi 

kent, çevre ve heykel ilişkisinin tasarım ilkeleri doğrultunda kurgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle heykelin tasarım süreci ile kentsel tasarım süreci birbirleri ile ilişkili bir şekilde 

yürütülmelidir. Bu çalışmada Çanakkale kent merkezinde kamusal alan niteliği gösteren açık 

alanlardaki heykellerin özellikleri ile çevresel uyumları analiz edilmiştir. Tespiti yapılan heykellerin 

yapım yılı, amacı, kullanılan malzeme gibi özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca yapım amaçlarına uygun 

olarak sergilenme durumları ile kent halkı üzerinde bıraktıkları etki anket yöntemi ile tespit edilmiştir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda kentsel tasarıma sundukları katkının yanı sıra hatalı uygulama ve 

kullanımlarla ilgili kent halkının beklentisi de dikkate alınarak çözüm önerileri getirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler : Çanakkale, Heykel, Kent, Peyzaj Tasarımı 

 

The Relationship Between City-Statue in Landscape Design 
 

ABSTRACT 

 

Statues, which have left marks on human life since the ancient times, have been designed and 

applied in parallel with different objectives. They have taken different shapes particularly in open 

areas throughout the history. Public areas are defined as open event areas used by people from all 

strata to meet, to talk, to share their views through interaction and generate actions. Statues are 

designed as urban structures which empower the functions and properties of public areas which serve 

as gathering points. In order for statues which are significant urban structures to fulfill their functions 

in open areas, they must possess certain design and application criteria that will balance their physical 

and social relationships with their environment. Statues sometimes face problems in open area 

exhibitions. When solving problems related to adaptation to environmental conditions, the artist often 

needs to design depending on the relevant environment. Now and then, statues are designed 

independent of their environments and they fail to create the desired impression then. Constructing 

and developing sustainable and efficient urban areas makes it necessary to establish the relationship 

between the city, environment, and statue in parallel with the principle of design. Therefore; design 

process of a statue and urban design process must be realized in relation to each other. In this study, 

properties of the statues in open public areas of Çanakkale city and their adaptation to their 

environment were analyzed. Construction dates, objectives and manufacturing material of the statues 
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included in the study were defined. Furthermore; their way of exhibition depending on their 

construction objectives and the impression they had on the urban society were identified through 

survey method. Recommendations were offered in parallel with the collected data and the expectations 

of the urban society regarding wrong applications and usages. 

 

Keywords: Çanakkale, Statue, City, Landscape Design 
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ÖZET 

 

Kosova’da Türk Dili uzun bir süre boyunca kullanılmaktadır. Balkanlarda Osmanlı devletinin 

egemenliğinin sona erdiği 1912 yılından sonra, belirli dönemlerde Türkiye’ye kitlesel göçler 

yaşanmıştır. Buna rağmen bölgede Türk dili geleneksel dil olma özelliğini korumuş ve Türkler 

dışındaki topluluklar (Arnavutlar, Boşnaklar vs.) tarafından da kullanılmıştır. 1974 Kosova Anayasası 

ile Kosova’da Türk dili, Arnavut ve Sırp-Hırvat dilleriyle eşit statüde olduğu kabul edilmiştir. 1999 

yılında yaşanan savaş sona erdikten sonra Türk dilinin resmiyeti hukuka aykırı bir şekilde fiilen sona 

ermiştir. 2006 yılında kabul edilen Dillerin Kullanımı Yasasıyla Kosova’da Arnavut ve Sırp dilleri 

resmi dildir. Türk dili ve diğer azınlık dillerinin belediye düzeyinde kullanılması kabul edilmiştir. 

Bunun için ise belirli şartlar gerekmektedir. Bu çalışmada bu sürecin tarihsel ve hukuki boyutları ele 

alınmaktadır. 
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ÖZET 

 

Bakteriyofaj esaslı ambalaj materyallerini geliştirmekteki başlıca zorluklardan biri ambalaj 

formülasyonlarındaki fajların stabilitesidir. Ambalaj materyalleri formülasyonlarındaki fajların 

kararlılığı konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Aktif ambalajlama materyalinde enkapsüle 

bakteriyofajların stabilitesi, fajların ambalajlama materyalleri ve gıda sistemlerindeki uygulama 

alanlarında başarıyla entegrasyonu için kritik bir gerekliliktir. 

Bu çalışmada, emülsifikasyon yöntemi ile mikroenkapsüle edilerek hazırlanan vibriofajlar ile, 

antimikrobiyel özellikte metil selüloz filmler hazırlanmış ve hazırlanan filmlerin bakteriyofajların 

stabilitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, metil selüloz filmlerdeki bakteriyofaj 

stabilitesi hem karanlıkta, buzdolabı koşullarında (4 oC’de) hem de aydınlıkta oda koşullarında (22 

oC’de) depolanan filmlerde, depolamanın 0, 4., 7. ve 14. günlerinde test edilmiştir. Yapılan analiz 

sonuçlarına göre, karanlıkta, buzdolabı koşullarında (4 oC’de) depolamanın 0. günü ile 14. günü 

arasından geçen depolama zamanında bakteriyofaj canlılığı yaklaşık olarak 2 logaritmik birim 

azalmıştır. Kontrol grubunda ise, depolama sonucunda yaklaşık 7 logaritmik birim azalma olduğu 

tespit edilmiştir. Bakteriyofaj stabilitesi ile depolama süresi arasındaki ilişki istatiksel olarak önemlidir 

(p≤0,05). Aydınlıkta oda koşullarında (22 oC’de) depolanan filmlerde ise, depolamanın 0. günü ile 14. 

günü arasında geçen depolama zamanında bakteriyofaj canlılığı yaklaşık olarak 4 logaritmik birim 

azalmıştır. Bu oran buzdolabı ve karanlık koşullara kıyasla daha fazla oranda bakteriyofaj canlılığı 

kaybını göstermektedir. Kontrol grubunda ise, depolama sonucunda, buzdolabı ve karanlık koşullara 

benzer olarak yaklaşık 7 logaritmik birim azalma olduğu tespit edilmiştir. Bakteriyofaj stabilitesi ile 

depolama süresi arasındaki ilişki istatiksel olarak önemlidir (p≤0,05). Bakteriyofaj stabilitesi 

açısından, buzdolabı (4 oC) ve karanlık ortam ile ortam koşulları (22 oC) ve aydınlık koşullar 

arasında, depolama süresi boyunca meydana gelen fark istatiksel olarak çok önemlidir (p≤0,05). Her 

iki koşulda da metil selüloz filmlerdeki enkapsüle bakteriyofaj canlılığındaki en belirgin düşüş 7. ve 

14. günlerde gerçekleşmiştir (Bu çalışma, 215O851 numara ve "Enkapsüle Bakteriyofaj İçeren Metil 

Selüloz Filmler İle Vibrio Parahaemolyticus İnaktivasyonu" isimli proje ile 3001-Başlangıç AR-GE 

Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir). 

 

Anahtar kelimeler: Enkapsülasyon, Vibriofaj, Metil selüloz film, Stabilite, Aktif ambalajlama 

 

Determination of Bacteriophage Stability of Methly Cellulose Films 

Incorporated Encapsulated Vibrio Phages  
 

ABSTRACT 

 

One of the major difficulties in developing bacteriophage based packaging materials is the 

stability of phages in packaging formulations. There is a limited number of studies on the stability of 

phages in packaging material formulations. The stability of encapsulated bacteriophages in active 

packaging material is a critical requirement for the successful integration of phage into packaging 

materials and application areas in food systems.  

In this study, antimicrobial methyl cellulose films were prepared with microencapsulated 

Vibrio phages by emulsification method and the stability of bacteriophages of prepared films was 

aimed. For this purpose, bacteriophage stability in methyl cellulose films was tested on days 0, 4, 7, 

and 14 of storages, both in darkness in refrigerator conditions (at 4 oC), and in films stored at room 
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temperature (at 22 oC) in light. According to the analysis results, the bacteriophage viability was 

decreased by approximately 2 logarithm units in the dark and refrigerator conditions (4 oC) on 

between days 0 and 14 of storage period. In the control group, it was determined that is about 7 

logarithmic units decrease at the end of the storage period. The relationship between bacteriophage 

stability and storage time is statistically significant (p≤0.05). For films stored in bright room 

conditions (at 22 oC), bacteriophage viability was decreased by approximately 4 logarithm units 

during the storage time from day 0 to day 14 of storage. This rate was shown more loss of 

bacteriophage viability than in the refrigerator and dark conditions. In the control group, it was 

determined that as a result of storage, there was a decrease of about 7 logarithm units, similar to 

refrigerator and dark conditions. And also, the relationship between bacteriophage stability and storage 

time is statistically significant (p≤0.05). In terms of bacteriophage stability, the difference between the 

refrigerator (4 oC) and the dark environment versus the ambient conditions (22 oC) and the light 

conditions during the storage period is statistically significant (p≤0.05). In both cases, the most 

significant reduction in bacteriophage viability with encapsulation in methyl cellulose films occurred 

in 7 and 14 storage days. (This study is supported by TUBITAK under project number 215O851 and a 

project titled "Inactivation of Vibrio parahaemolyticus with Methyl Cellulose Films Containing 

Encapsulated Bacteriophage"; 3001-Initial AR-GE Project Support Program). 

 

Keywords: Encapsulation, Vibriophage, Methyl Cellulose Film, Stability, Active packaging 
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Bakteriyofaj Enkapsülasyonu ve Gıda Ambalajlama Materyallerinde 

Uygulamaları 

 

Selin Kalkan* 

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

 

ÖZET 

 

Bakteriyofajlar (fajlar), bakteriler kadar çevrede yaygın bulunan ve prokaryotları enfekte eden 

virüslerdir. Antibiyotik dirençliliğinde meydana gelen artış, son yıllarda bakteriyofaj çalışmalarını 

artırmıştır. Gıda zinciriden bakteriyofaj uygulamalarından elde edilen faydalar arasında, hayvancılıkta 

patojen kolonizasyonunu azaltma (faj terapisi), çiğ etlerin taze gıdaların ve hatta çiğ sütlerin 

dekontaminasyonu (biokontrol), ekipman ve kontak yüzeylerin dezenfeksiyonu (biosanitasyon) ve 

hazır ürünlerin raf ömrünü uzatmak (biokoruma) yer almaktadır. FDA (Food and Drug Admistration) 

bakteriyofaj bazlı tasarlanmış bir kaç uygulamanın E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp. ve 

Listeria spp. gibi gıda patojenlerine karşı kullanımına onay vermiştir. Fakat bakteriyofajların gıda 

ambalajlama uygulamalarında kullanımında özel formülasyonlar gereklidir. Bu nedenle 

bakteriyofajları istenmeyen koşullara karşı korumak için kapsüleme teknolojilerinden 

yararlanılmaktadır. Bakteriyofajların ambalaj materyallerindeki etkinliği için, bakteriyofaj 

stabilitesinin ambalaj materyalleri içerinde sağlanması gereklidir. Kapsüllenmiş fajların gıda ve gıda 

ambalajlama malzemelerinde kullanımı henüz araştırma aşamasındadır. Bilindiği üzere kapsüleme, 

hücre yaralanması veya hücre kaybını azaltmak için hücrelerin bir duvar malzemesi içerisinde 

muhafaza edilmesidir. Hem ekonomik hem de istenilen mikrokapsülasyonun sağlanması için mutlaka 

enkapsülasyon formülasyonlarında optimizasyon yapılması gereklidir. Bakteriyofaj içeren gıda 

ambalajlama teknolojisi ile sadece patojen mikroorganizmaları hedef alan, yüksek spesifikliği olan ve 

bu sırada kommensal florayı koruyan, antimikrobiyel ambalajlama malzemeleri geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, bakteriyofaj enkapsülasyon yöntemleri, potansiyel uygulamaları ile enkapsüle 

bakteriyofaj kullanımının antimikrobiyel ambalajlama teknolojisindeki verimliliği ve gıda 

uygulamaları ile birlikte potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. (Bu çalışma, 215O851 

numara ve "Enkapsüle Bakteriyofaj İçeren Metil Selüloz Filmler İle Vibrio Parahaemolyticus 

İnaktivasyonu" isimli proje ile 3001-Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında 

TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir). 

 

Anahtar kelimeler: Bakteriyofaj, Enkapsülasyon, Antimikrobiyel, Ambalajlama  

 

Bacteriophage Encapsulation and its Applications in Food Packaging 

Materials 
 

ABSTRACT 

 

Bacteriophages (phages) are viruses that are as commonplace as bacteria and infect 

prokaryotes. The increase in antibiotic resistance has increased bacteriophage researches in recent 

years. Reduction of pathogenic colonization in animal husbandry (phage therapy), decontamination of 

raw meats, fresh foods and even raw milk (biocontrol), disinfection of equipment and contact surfaces 

(biosanitration) and to extend the shelf life of ready-made food products (biopreservation) are among 

the benefits of bacteriophage applications in the food chain. The Food and Drug Administration 

(FDA) has approved several bacteriophage-based applications against some foodborne pathogens such 

as E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp. and Listeria spp. However, special formulations are 

required for the use of bacteriophages in food packaging applications. For this reason, encapsulation 

technologies are used to protect bacteriophages against undesirable conditions. For the activity of the 

bacteriophages in the packaging material, bacteriophage stability must be provided within the 

packaging materials. The use of encapsulated phages in food and food packaging materials is still 
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under investigation. As is known, encapsulation is the maintenance of cells in a wall material to reduce 

cell injury or cell loss. Optimization is necessary for encapsulation formulations in order to provide 

both economic and desired microencapsulation. With bacteriophage-containing food packaging 

technology, it is aimed to develop antimicrobial packaging materials that target only pathogenic 

microorganisms, with high specificity, while maintaining the commensal flora.  

In this study, it was aimed that bacteriophage encapsulation methods, potential applications 

and the use of encapsulated bacteriophage in antimicrobial packaging technology and the evaluation of 

potential with food applications (This study is supported by TUBITAK under project number 

215O851 and a project titled "Inactivation of Vibrio parahaemolyticus with Methyl Cellulose Films 

Containing Encapsulated Bacteriophage"; 3001-Initial AR-GE Project Support Program). 

 

Keywords: Bacteriophage, Encapsulation, Antimicrobial, Packagingc 
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Homofermentatif ve Heterofermentatif Bakteriyel İnokülant Katkısının 

Arpa Silajında Kimyasal Kompozisyon, Fermentasyon Üzerine Etkisinin 

Araştırılması 

 

Ayfer Bozkurt Kiraz* 

Harran University 

 

 

Adem Kamalak 

Kahramanmaraş Sutcu Imam University 

ÖZET 

 

Son yıllarda, bakteriyel inokulant olarak adlandırılan bakteri kültürleri, silaj katkı maddeleri 

olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır. Araştırmamızda, Türkiye'deki Şanlıurfa ilinden elde edilen yarı 

olgun arpa hasılı silaj malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, arpa silajında dört farklı 

muamele grubu IA (Lactobacillus buchneri), IB (Lactobacillus plantarum) ve IM (Lactobacillus 

buchneri + Lactobacillus plantarum) olarak hazırlanmıştır. 1.5x107 cfu / g seviyesinde silajlara 

püskürtülerek eklenmiştir. 60 günlük periyot sonunda pH, kuru madde (DM), ham protein, ham yağ, 

ham kül, ham lif, NDF ve ADF düzeyleri için analiz yapıldı. Kontrol, IA, IB ve IM'nin 4.06, 3.76, 3.75 

ve 3.77 olarak tespit edildiği silaj gruplarının pH, DM, ham protein, ham yağ, ham kül, ham lif, NDF 

ve ADF; 27.35, 31.54, 30.05 ve 30.52; 8.35, 8.87, 9.10 ve 9.18; 7.22, 6.98, 7.09 ve 7.58; 56.83, 52.43, 

52.53 ve 51.78 DM% 'dir. Silaj grupları arasındaki pH, DM, ham protein, ham kül ve NDF 

düzeylerindeki farklılıklar önemli bulunmuştur. İnokulant içeren silaj gruplarında DM ve ham protein 

içeriği kontrol grubuna göre daha yüksek bulunurken, pH ve NDF daha düşük olarak bulunmuştur. 

Silaj grupları arasında ham yağ, ham lif ve ADF arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Sonuç olarak, 

çalışmada elde edilen sonuç, inokulant katkısının, özellikle arpa silajına dahil edilmesinin silajın 

besleme değerini iyileştirdiğini ortaya koymuştur. 

 

Anahtar kelimeler: İnokülant, arpa silajı, kimyasal kompozisyon 

 

Effect on Chemical Composition, Fermentation and Aerobic Stability 

Indices of Barley Silage of Homoferme 
 

ABSTRACT 
 

In recent years, bacteria cultures called as bacterial inoculants are being heavily used as silage 

additives. For our research, the semi-mature grain barley was used as silage material obtained from 

Sanliurfa province in Turkey. In this study, four different barley silage treatment groups were prepared 

as control, IA (Lactobacillus buchneri), IB (Lactobacillus plantarum) and IM (Lactobacillus buchneri 

+ Lactobacillus plantarum). Inoculants were added to silages at the level of 1.5x107 cfu/g. Analyse 

for, pH, dry matter (DM), crude protein, crude fat, crude ash, crude fiber, NDF and ADF levels were 

determined at the end of 60-day period. pH, DM, crude protein, crude fat, crude ash, crude fiber, NDF 

and ADF of silage groups that Control, IA, IB ve IM were determined as 4.06, 3.76, 3.75 and 3.77; 

27.35, 31.54, 30.05 and 30.52; 8.35, 8.87, 9.10 and 9.18; 7.22, 6.98, 7.09 and 7.58; 56.83, 52.43, 52.53 

and 51.78 of DM%, respectively. Differences in the pH, DM, crude protein, crude ash and NDF levels 

between the silage groups were found to be important. In silage groups containing inoculant, DM and 

crude protein contents were higher than control group, pH and NDF were lower. There were no 

significant differences in crude fat, crude fiber, and ADF between silage groups. In conclusion the 

result obtained in the study showed that inoculant contribution, inclusion especially to the barley 

silage improve feeding value under our experimental condition.  

 

Keywords:Inoculant, barley silage, chemical composition 
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Faz Değiştiren Malzemelerin Trombe Duvarlarda Kullanımının 

İncelenmesi   

 

Necla Seval BAYRAM* 

Tunceli Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Binaların ısıtma ve havalandırma ihtiyacını karşılayan, güneş duvarları olarak da bilinen 

trombe duvarlar, yenilenebilir enerji kaynağını kullanan basit bir sistem olarak on yıllardır 

uygulanmaktadır. Güneş ışınımı ile elde edilen ısı enerjisinin doğal taşınım yoluyla yapı içerisine 

alınması ilkesine dayanan bu duvarlar için en önemli parametre depolama kapasitesidir. Ancak iyi bir 

depolama kapasitesi, büyük bir duvar hacmi ve ağırlığı gerektirmekte, bu da mevcut yapım 

uygulamaları açısından çeşitli sınırlamalar getirmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için daha 

küçük hacimde ve kütlede daha büyük enerji depolama kapasitesine sahip yeni malzeme ve sistem 

arayışına giren bazı araştırmacılar yüksek ısı kapasiteli kalın duvarları faz değiştiren malzeme ile 

değiştirmiştir. Faz değişimleri esnasında termal enerjiyi gizli ısı seklinde depolayan bu malzemeler, 

sahip oldukları bu özellik sebebiyle hem ısıtma hem de soğutma sistemlerinde uygulama alanına 

sahiptir. Gizli ısı maddenin faz değişimi esnasında çevreden algılayıp dışarıya verdiği ısıdır. Gizli ısı 

depolama yöntemlerinde gerekli olan depo hacmi duyulur ısıya göre daha küçük olduğu için faz 

değiştiren malzemelerin trombe duvarlarla entegrasyonu sayesinde konvansiyonel ağır termal kütle 

hafifletilebilmektedir. Ancak günümüzde faz değiştiren malzeme içeren trombe duvar uygulamaları 

deneysel boyuttan öteye gidememiştir. Bu çalışmanın amacı, faz değiştiren malzeme entegreli, gizli ısı 

depolama yeteneğine sahip trombe duvarlarının günümüz uygulamaları ve deneysel çalışmaları içeren 

örnekler üzerinden incelenerek, sürdürülebilir mimarlığa katkısını irdelemektir. Çalışma kapsamında 

“trombe duvar” ve “faz değiştiren malzeme” kavramları açıklanarak, tarama modeline dayalı olarak 

seçilen örnekler, çevresel değişkenlere göre incelenmiştir. Çalışmada örnek uygulamalar üzerinden 

elde edilen bulgularla, deneysel araştırmalarla sınırlı faz değiştiren malzeme entegreli trombe 

duvarların yakın bir gelecekte yaygınlaşması öngörülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Faz değiştiren malzeme, trombe duvar, gizli ısı depolama  

 

Investigation of Thrombe Walls using Phase Change Materials  
 

ABSTRACT 

 

Thrombe walls, also known as solar walls, which meet the heating and ventilation 

requirements of buildings, have been applied for decades as a simple system using renewable energy 

sources. Storage capacity is the most important parameter for these walls based on the principle of heat 

energy obtained by solar radiation that is taken into the structure by natural convection. However, a 

good storage capacity requires a large wall volume and weight and this limits their integration into the 

existing buildings. To aleviate this problem, some researchers have sought to find new materials and 

systems that have a large amount of energy storage capacities in lower volumes and they replace 

conventional heavy weight thermal mass with phase-change materials. These materials, which store 

thermal energy as a latent heat during phase changes, have a large application area for both heating 

and cooling systems. The latent heat is the energy released or absorbed during a phase change process. 

Because the storage mass required for latent heat storage is lower than the sensible heat, the 

conventional heavy thermal mass can be mitigated owing to the thrombe walls with phase change 

materials. However, nowadays, the trombe wall applications containing phase change material can not 

go beyond experimental studies. The aim of this study is to examine the appliations and experimental 

studies of thrombe walls containing phase change materials and their contribution to the sustainable 

architecture. In the scope of the study, the concepts of “thrombe wall” and “phase change materials” 
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are explained, and samples are examined according to environmental factors. It is considered that the 

application of thrombe walls containing phase change materials will spread in the near future. 

 

Keywords: Phase changing materials, thrombe walls, latent heat storage 
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Laboratuvar Koşullarında Bazı İnsektisitlerin Farklı Dönemlerdeki 

Anthocoris nemoralis’in Av Tüketimi Üzerine Etkisi 

 

Baboo ALİ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

Avni UĞUR 

Ankara Üniversitesi 

 

 

ÖZET 
 

İnsektisitler zararlı böceklerin mücadelesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnsektisitler, 

zararlı böceklerin yanı sıra arazide doğal olarak bulunan faydalı böcekleri de etkilemektedir. 

Anthocoris nemoralis (F.) faydalı bir böcek olup, armut bahçelerinde bulunan ve armut zararlısı olan 

Cacopsylla pyri (L.)’nin doğal düşmanıdır. Armut psillidi mücadelesinde insektisitler yoğun şekilde 

kullanılmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda A. nemoralis’in 3. ve 5. nimf dönemleri ile birlikte ergin 

dişi ve ergin erkek bireylerine Ephestia kuehniella (Zeller)’nın ilaçla uygulanmış olan yumurtaları 

besin olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada chlorpyrifos ethyl, spirotetramat, spinetoram ve 

diflubenzuron etkili maddesi olan dört farklı insektisitlerin yarım dozları kullanılmıştır. Avcı böceğin 

3. nimf, 5. nimf, ergin dişi ve ergin erkek dönemlerinde günlük olarak tüketilmiş E. kuehniella’nın 

ilaçlı yumurta sayısı tespit edilmiştir. Araştırma ortam şartları 25±1oC sıcaklık, %70±10 oransal nem 

ve 16:8 saat (aydınlık: kranlık) ışıklama periyodlu laboratuvarda yürütülmüştür. Bu çalışmanın 

sonuçlarına göre, en yüksek ilaçlı av yumurta tüketim oranı %34,44 ile A. nemoralis’in ergin dişinin 

kontrol uygulamasında belirlenmiştir. Bunu %33,33 av tüketim oranıyla yine ergin dişinin 

diflubenzuron insektisitin uygulaması izlemiştir. En az ilaçlı av yumurta tüketim oranı ise %11,11 ile 

A. nemoralis’in 3. nimf dönemindeki spirotetramat ve %12,22 av tüketim oranıyla avcı böceğin yine 

3. nimf dönemindeki diflubenzuron insektisitin uygulamalarında tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 

meyve bahçelerinde entegre mücadele programlarında armut pisillidine karşı biyolojik mücadele 

etmeni olan A. nemoralis ile birlikte diflubenzuron etkili maddesi olan insektisitin kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Anthocoris nemoralis, av tüketimi, biyolojik mücadele, insektisit, yan etki  

 

Effect of Some Insecticides on Prey Consumption of Different Biological 

Stages of Anthocoris nemoralis Under Laboratory Conditions 
 

ABSTRACT 
 

Insecticides are extensively used in the control of harmful insect pests. Insecticides affect not 

only insect pests but also beneficial insects which are naturally found in agricultural field. Anthocoris 

nemoralis (F.) is, one among of those beneficial insects, found in pear orchards as a natural enemy of 

Cacopsylla pyri (L.). Insecticides are widely used in the control of pear psylla in pear orchards despite 

the presence of A. nemoralis predatory bug. For this purpose, we provided the eggs of Ephestia 

kuehniella Zeller, treated with different insecticides, as prey to the 3rd and 5th nymphal instars as 

well, the adult male and female stages of A. nemoralis in this research. In this study, half doses of four 

different insecticides namely; chlorpyrifos ethyl, spirotetramate, spinetoram and diflubenzuron were 

used. The amount of insecticide–treated eggs of E. kuehniella were determined on daily–

consumption–base as prey by the 3rd and 5th nymphal instars as well, the adult male and female 

stages of the predatory bug. The research has been carried out under laboratory conditions of 25±1oC, 

70±10% R.H. and 16L: 8D h photoperiod. According to the results of this study, the highest daily–

consumption–prey rate was determined as 34.44% by the adult females of A. nemoralis observed in 

control treatments followed by the rate of 33.33% in diflubenzuron–treated–eggs treatments again by 

the adult female individuals. But the lowest prey consumption rates were recorded as 11.11% and 

12.22% (per individual) in spirotetramat and diflubenzuron treatments, respectively, by the 3rd 

nymphal instars of predatory bug in both treatments. In conclusion, half dose of diflubenzuron is 
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recommended to apply for controlling C. pyri in those fruit orchards where A. nemoralis is found as 

biocontrol agent. 

 

Keywords: Anthocoris nemoralis, biological control, insecticide, prey consumption, side effect 
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ÖZET 

 

 

Tahrip olmuş orman ekosistemlerinde hem bitki besin elementleri hem de depolanan karbon 

stoğunun önemli derecede azaldığı yapılan birçok çalışmada ortaya konmuştur. Bu nedenle var olan 

orman alanlarının en iyi şekilde korunması ve buradan sürdürülebilir bir şekilde faydalanmanın yanı 

sıra bozulmuş orman alanlarının rehabilitasyonu ve ekosistem fonksiyonlarının belirlenmesi öncelikli 

temel ekosistem araştırmaları olarak önümüze çıkmaktadır. Bu tip orman ekosistemlerinde, ölü örtü 

ayrışmasının bilinmesi; karbon ve besin maddelerinin döngüleri ile küresel iklim değişikliğini de 

kapsayan çeşitli süreçler hakkında saha ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Elde edilen veriler 

işletilen orman ekosistemleri ile ilgili uzun vadeli alınacak kararlar ve bu sistemlerin sürdürülebilir bir 

şekilde işletilmesi için gerekli olan bilgiler konusunda bir altlık vazifesi görmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmanın amacı yarı nemli bölgede yer alan doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve Anadolu 

kestanesi (Castanea sativa Mill.) karışık meşçerelerindeki uzun vadeli ölü örtü ayrışma dinamiğinin, 

ayrışma ile toprağa verilen karbon miktarının ve özellikle ölü örtü ve toprak katmanında depolanan 

karbon miktarı arasındaki farkların belirlenmesidir. İklimsel olarak Batı Karadeniz kıyı kesimini 

temsil eden sahada farklı yükselti, bakı ve meşçere tiplerindeki orman alanlarında bulunan ölü-örtü ve 

toprakta tutulan karbon miktarı ile uzun vadeli (4 yıllık) ölü-örtü ayrışmasına ilişkin veriler toplanarak, 

bu parametrelerin açıklanmasında etkili olan değişkenler belirlenecektir. Daha ölü-örtü ve toprakta 

depolanan karbon miktarları hesaplanacaktır. Ölü-örtü ayrışması takip edilerek ölü-örtü-ayrışmasına 

etki eden değişkenler belirlenecektir. Örnekleme alanları iki farklı bakıda 4 farklı yükselti’de 

seçilmiştir. Bu örnekleme noktalarında, yükselti, bakı, kapalılık, toprağın hacim ağırlığı, KDK, 

tekstür, pH, tarla kapasitesi, solma noktası, organik maddenin lignin içeriği vb. gibi ekosistem 

değişkenleri belirlenecektir. Böylece bölge için uzun vadeli ayrışma dinamiği ile ölü örtü ve toprakta 

depolanan karbon stoğunun ne yönde değiştiği belirlenmiş olacak ve bu bilgiler ışığında ileride 

yapılacak olan ormancılık çalışmalaına yön verilecektir. 
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ÖZET 

 

 

İnsanoğlunun yüzyıllardır ormanlar üzerinde yaptığı olumsuz baskılar sonucu var olan orman 

alanları azalmış ve özellikle endüstriyel devrim sonucu artan bu baskı azalma hızını arttırmıştır. Tahrip 

olmuş ya da orman örtüsünü yitirmiş alanlar üzerinde birçok araştırmacı tarafından çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu ekosistemlerden tahrip sonucu hem bitki besin elementleri hem de depolanan 

karbon stoğunun önemli derecede azaldığı hesaplanmıştır. Bu nedenle var olan orman alanlarının en 

iyi şekilde korunması ve buradan sürdürülebilir bir şekilde faydalanmanın yanı sıra bozulmuş orman 

alanlarının rehabilitasyonu öncelikli temel ekosistem araştırmaları olarak önümüze çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı İç Anadolu Bölgesi’nde Karadeniz ikliminden Karasal iklime geçiş 

bölgesinde yer alan Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünde farklı tarihlerde yapılan Karaçam (Pinus 

nigra Arn) ağaçlandırma sahalarında ve bitişiklerinde bulunan hiç ağaçlandırılmamış sahalarda 

toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bu sahalardan alınan karaçam iğne yapraklarındaki C 

ve N içerikleri arasındaki farkların kronolojik olarak belirlenmesidir. Bunun için bölgede 

ağaçlandırma yılları önceden tespit edilmiş olan (1968, 1973, 1985, 1996, 2002 yıllarında) karaçam 

ağaçlandırma sahalarından toprak ve yaprak örnekleri alınarak bunların C ve N içerikleri 

belirlenecektir. Aynı zamanda her bir ağaçlandırma sahası yakınında belirlenecek olan ağaçlandırma 

yapılmamış sahalar kontrol amaçlı belirlenecek ve buradan da toprak örnekleri alınacaktır. Farklı 

yıllarda ağaçlandırma yapılan sahalarda ve ağaçlandırılmayan sahalarda toprağın bazı fiziksel ve 

kimyasal özellikleri (hacim ağırlığı, tanecik bileşimi, pH, KDK, CaCO3) belirlenecek ve özellikle C 

ve N içerikleri hesaplanacaktır. Böylece farklı yıllarda gerçekleştirilen ağaçlandırmaların toprak ve 

bitki üzerinde yaptığı değişiklikler ortaya konacaktır. Bu sayede bölge için yeniden ağaçlandırılan 

sahalarda toprakta meydana gelen değişimler ve özellikle karbon ve azot stoğunun ne yönde değiştiği 

belirlenmiş olacak ve bu bilgiler ışığında ileride yapılacak olan ağaçlandırma ve rehabilitasyon 

çalışmalarına yön verilecektir. 
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ÖZET 

 

Bir mesleğin profesyonelleşmesi için araştırmalarla elde edilmiş bilimsel bilgi içeriğinin 

olması ve bu bilgilerin uygulama alanına yansıtılması gerekmektedir. Hemşirelik bakımının araştırma 

bulgularına dayandırılarak verilmesi, hemşireliğin gelişimi, hemşirelik uygulamalarının etkinliği ve 

yeterliliği için temeldir. Araştırma yapmaya karşı olumsuz tutum sergileyen hemşirelik öğrencilerinin 

aktif meslek hayatlarına başladıklarında kanıta dayalı bakım uygulamaları ve hemşirelik bakım 

kalitesinin geliştirilmesinde rol almaması muhtemeldir. Bu durum ise, hemşirelik bakımının 

geliştirilmesinde ve mesleğin profesyonelleşmesinde önemli engellerden birini oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda hemşirelik öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı ve tutumlarının 

belirlenmesi önemlidir.  

Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmaya yönelik kaygı ve 

tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışmanın evrenini, 

Türkiye’nin kuzey batısında yer alan bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2016-2017 eğitim 

öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde ise; evreni bilinen 

örneklem hesaplama formülü (%95 güven aralığı, %5 hata payı, %50 görülme sıklığı) kullanılarak 

belirlenen 162 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler sınıflarına göre tabakalandırılarak, örnekleme 

girecek öğrenci sayıları sınıflara göre ağırlıklandırılarak belirlenmiştir. Çalışmanın 

gerçekleştirilebilmesi için etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır. Ayrıca öğrencilere çalışma 

hakkında bilgi verilerek gönüllük ilkesi ön planda tutulmuş olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 

öğrencilerden sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Araştırmanın verileri 15 Şubat- 17 Mart 2017 

tarihleri arasında Öğrenci Tanıtım Bilgi Formu, Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği ve Bilimsel 

Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde standart 

sapma, student t testi, kolmogorov-smirnov testi kullanılmıştır. Öğrencilerin araştırmaya yönelik 

tutum ölçeğinden 135.70±28.34 puan alarak araştırmaya yönelik tutumlarının olumlu olduğu 

saptanmıştır. Süreli yayınları izleyenlerin, bilimsel araştırma okuyanların ve bilimsel toplantılara 

katılanların bilimsel araştırma yapmaya yönelik tutumlarının diğerlerine göre daha olumlu olduğu 

belirlenmiş olup, bu bulgular istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışmada 

erkeklerin, istatistik ve araştırma yöntemleri dersi alanların, bilimsel araştırma yapma deneyimi 

olanların bilimsel araştırma yapmaya yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, ancak bu farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygı ölçeği puan 

ortalamasının ise orta düzeyde (32.09±6.38) olduğu saptanmıştır. Erkeklerin, araştırma dersi alanların, 

bilimsel araştırma yapma deneyimi olmayanların, bilimsel toplantılara katılanların, süreli yayınları 

takip edenlerin, bilimsel araştırma okumayanların kaygı puan ortalamalarının diğerlerine göre daha 

yüksek olduğu, ancak bu farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). İstatistik dersi alan 

öğrencilerin kaygı puan ortalamasının almayan öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmada, öğrenci hemşirelerin bilimsel araştırma yapmaya 

yönelik kaygılarının orta düzeyde ve tutumlarının da olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlar doğrultusunda; öğrencilere lisans eğitimleri sırasında en az bir kez bilimsel 

araştırma yapma deneyiminin ve bilimsel kongre ve sempozyumlara katılma olanaklarının sağlanması 

önerilmektedir. 
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Identification of Anxiety and Attitudes of Nursing Students for Doing 

Scientific Research  
 

ABSTRACT 

 

In order to become professional, an occupation should have scientific information that are 

obtained by research, and these information should be reflected to the practice. Provision of nursing 

care based on research findings is fundamental for the development of nursing, efficiency and 

sufficiency of nursing practice. It is possible for the nursing students who present a negative attitude 

towards research, not to have a role in the development of evidence-based care practice and the quality 

of nursing care when they begin their active professional life. This constitutes one of the important 

obstacles in the improvement of nursing care and in making the occupation more professional. In this 

context, it is important to identify concerns and attitudes of nursing students for scientific research.  

This study was performed to determine the concerns and attitudes of nursing students for 

scientific research. The universe of this descriptive and cross-sectional study was composed of the 

students who were studying during 2016-2017 academic year in the department of nursing of a 

university located in the northwest of Turkey. The sample of the study included 162 students who 

were determined by using sample calculation formula with a known universe (confidence interval of 

95%, an error rate of 5% and an incidence of 50%). Students were chosen by using layered random 

sampling method. Ethics committee approval and institutional permit were taken to perform the study. 

Moreover, students were informed about the study and it was told that participation was on voluntary 

basis. Written and oral consents were obtained from the students who approved to participate in the 

study. Data of the study were collected by Student Descriptive Information Form, Anxiety Scale for 

Research and Attitude Scale for Scientific Research between February 15-March 17, 2017. Standard 

deviation, student t test and kolmogorov-smirnov test were used to assess data. It was found that the 

students have taken a score of 135.70±28.34 from attitude scale for research, meaning that their 

attitudes towards research were positive. It was also observed that the attitudes of the ones who were 

following periodicals, who were reading scientific studies and who were attending scientific meetings 

were more positive for doing scientific research compared to the others; and these results were found 

to be statistically significant (p<0.05). In addition, it was determined in the study that attitudes of 

males, ones who have taken courses of statistics and research methods and ones who had a previous 

experience of doing scientific research were more positive; but this difference was not statistically 

significant (p>0.05). Mean score of the students from anxiety scale was found to be at a moderate 

level (32.09±6.38). It was also found that mean anxiety scores of the males, ones who have taken the 

course for research, who did not have a previous experience of doing scientific research, who were 

attending scientific meetings, who were following periodicals and who were not reading scientific 

research were higher than the others, but these differences were not statistically significant (p>0.05). It 

was indicated that mean anxiety scores of the students who have taken statistics course were higher 

compared to the students who have not, at a statistically significant level (p<0.05). In the study, it was 

concluded that anxiety state of the nursing students for doing scientific research was at a moderate 

level and their attitudes were positive. Based on these results, it is recommended to provide these 

students the experience of doing at least one research and the possibility to attend scientific 

conferences and symposiums during their undergraduate education. 
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ABSTRACT 

 

The genus Hypericum L. is represented by 94 taxa (78 species) in Turkey. Hypericum species 

are used as conventional traditional medicines for the purpose of pain relief, parasite reduction and 

wound healing. Hypericum L. is characterized by the presence of some secretory structures as 

translucent glands, black nodules and secretory canals (Type A-Type C). The secretory structures, 

which are sites of synthesis and/or accumulation of biologically active substances, are important for 

discrimination among taxa. H. origanifolium var. depilatum is used traditional medicines and contain 

hypericin. The presence of Hypericin is an important pharmacological value in Hypericum species. 

The aim of this work was to characterize the anatomical properties and secretory scructures of H. 

origanifolium var. depilatum species. 

The plant specimens were collected from different localities in the north of Turkey. 

Anatomical studies were carried out on specimens that were fixed in 70% alcohol. Cross sections of 

root, stem, leaf and flower and surface sections of leaf were cut freehand and they were covered with 

glycerine–gelatin. There are lignified stem with two very small wings in H. origanifolium var. 

depilatum. Leaf is isobilateral. Stomata index is 24.28 for adaxial surface, 24.68 for abaxial surface. 

Various secretory canals were identified in H. origanifolium var. depilatum. Type A secretory canals 

were located in stem and leaf, type B canals were located in mesophyll of leaf and sepal. 

 

Keywords: Hypericum origanifolium var. depilatum, Anatomy, Hypericaceae, secretory canal, St 

John's wort. 
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ABSTRACT 

 

Micromorphological properties of leaf, fruit and seed of Hypericum origanifolium var. 

depilatum were reported. The genus Hypericum L. is represented by 94 taxa (78 species) in Turkey. 

Hypericum species is known as ‘binbirdelikotu, kılıç otu, kantaron” in Turkish. Some Hypericum 

species are used as medicines plant. The presence of Hypericin is an important pharmacological value 

in Hypericum species. It is very important to collect the right plants for the use of medical plants. 

Close species or subspecies are very similar to each other. The collection and use of the wrong plant is 

very dangerous. This means that plants must be well-recognized and diagnosed correctly. 

Taxonomical properties are very important to identification of plant. Micromorphological properties of 

plant are important taxonomical properties. In conclusion, micromorphological features of leaves, fruit 

and seed surface were determined and to help recognize the H. origanifolium var. depilatum. 

The plant specimens were collected from different localities in the north of Turkey. For 

scanning electron microscopy, dried mature leaf, fruit and seed were mounted on stubs using double-

sided adhesive tape. Samples were coated with 12.5–15 nm of gold. Coated leaves were examined and 

photographed with a JMS-6060 LV scanning electron microscope. There are dense aglandular 

trichome on both abaxial and adaxial surface of leaves. The surface type of fruit is reticulate. Seedcoat 

of H. orientale is reticulate – foveate. 

 

Keywords: Hypericum origanifolium var. depilatum, fruit surface, seedcoat surface, 

micromorphology, Hypericaceae 
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ABSTRACT 

 

 

Wheat is one of the major crops grown throughout the world, with primary use in human 

nutrition. Today, the most challenging task for wheat breed¬ers is not only to increase grain yield but 

also to improve the grain quality for end products to meet the requirement of ever increasing 

population and consumer preference. This research was carried out to determine of 4 advanced lines 

(DZ13-1, DZ759, DZ13-2, 27 SAWSN-3014) and 8 varieties (Cemre, Pehlivan, Quality, Masaccio, 

Ceyhan 99, Avario, Rumeli, Hakan) by examining some traits related to grain yield and quality 

components in 2014/15 crop¬ping season in Mardin, Turkey, under rain-fed environment. The 

experiment was conducted according to randomized complete block desing with four replications. The 

traits of SPAD value, grain yield, thousand kernel weight, protein content and test weight were 

investigated. According to the findings of research, the differences among the genotypes were found 

out significant for SPAD, grain yield and thousand kernel weight. The highest SPAD value, grain 

yield and thousand kernel weight were recorded in 27-SAWSN-3014, while the lowest values were 

recorded in genotypes Cemre, Quality and Hakan, respectively. The highest protein content was 

recorded in Quality (% 17.1) genotype and the highest test weight was recorded in Pehlivan (80.66 

kg). Consequently, 27-SAWSN-3014 line was determined promising as a new cultivars candidate. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, the effect of co-doping of MoO3 and WO3 co-doping on 

(BiPb)2WxSr2Ca3Cu4-yMoyO12+& where x = 0.1, y=0.0, 0.03, 0.06, 0.09 and 0.12, has been 

investigated. We have prepared our samples by the well-known conventional standard solid-state 

reaction method. The magneto resistance measurements were studied for different values of the 

applied magnetic field. The activation energies, irreversibility fields (Hirr), upper critical fields (Hc2) 

and coherence lengths at 0 K (f(0)) were calculated from the resistivity, versus temperature (ƍ-T) 

curves, under DC magnetic fields up to 3T. The thermally activated flux flow (TAFF) model has been 

applied in order to calculate the flux pinning energies. 

 

Keywords: Superconductivity, solid-state reaction method, pinning force 
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BPSCCO Süperiletkenlerinin magneto rezistans ve pinning enerjileri 

üzerine (MoO3/ WO) ortak katkılamasının etkileri 
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, MoO3 ve WO3 elementlerinin ortak katkılamasının (BiPb)2WxSr2Ca3Cu4-

yMoyO12+& süper iletkeni üzerindeki x = 0.1, y=0.0, 0.03, 0.06, 0.09 ve 0.12, değerleri için etkileri 

araştırıldı. Üretilen malzemeler için iyi bilinen geleneksel katı hal tepkime metodu kullanıldı. Magneto 

rezistans ölçümleri için farklı manyetik alan değerleri kullanılarak çalışmalar yapıldı. Aktivasyon 

enerjileri, tersinmezlik alanları (Hirr), üst kritik alanlar (Hc2) ve 0 K (f(0)) deki kohorens değerleri 3 

Tesla’ya kadar değişen manyetik alanlar altında, direncin sıcaklığa (ƍ-T) karşı çizilen grafiğinden 

hesaplandı. Çivileme enerjilerini hesaplamak için Isıl olarak active olmuş akı akış modeli (TAFF) 

malzemelere uygulandı. 
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ÖZET 

 

Polimer köpükler, yalıtım malzemesi, ambalaj malzemesi ve mekanik işlevin önemli olduğu 

uygulamalarda; hafiflik, ucuzluk ve daha az hammadde tüketimi gibi nedenlerden dolayı yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle artan endişe ve baskıdan dolayı petrol esaslı 

polimerler yerine doğal ve yenilenebilir polimerlerden üretilecek malzemeler için güçlü bir çevresel 

baskı vardır. Bu çalışmada farklı oranlarda mikrokristalin selüloz (MCC) ve portakal (Citrus sinensis) 

kabuğu karışımları solvent-casting metodu kullanılarak hazırlanmıştır. Köpük malzemeler önce 

dondurulup daha sonra da liyofilizatörde kurutularak üretilmiştir. Üretilen köpük malzemeler öncelikle 

termogravimetrik analiz (TGA) ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile karakterize edildikten 

sonra bazı fiziksel, mekanik testleri yapılmıştır. Testler sonucunda MCC-portakal kabuğu 

karışımından üretilen biyobozunur köpük malzemenin hangi oranlarda en iyi performansı verdiği 

araştırılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Orman Endüstri Mühendisliği 

 

Production Of Microcrystaline Cellulose and Orange Peel Based Bio 

Degredable Foam Panel  
 

ABSTRACT 

 

In applications where polymer foams, insulation material, packaging material and mechanical 

function are important such as lightness, cheapness and less raw material consumption. Due to 

increased concern and pressure from global warming, there is strong environmental pressure for 

materials to be produced from natural and renewable polymers instead of petroleum-based polymers. 

In this study, mixtures of microcrystalline cellulose (MCC) and orange (Citrus sinensis) peel were 

prepared by solvent-casting method at different ratios. Foam materials were initially frozen and then 

dried in a lyophilizer. The foam materials produced were characterized by thermogravimetric analysis 

(TGA) and scanning electron microscope (SEM) and then some physical, mechanical were 

investigated. As a result of the tests, it was researched at which ratio the biodegradable foam material 

produced from the MCC-orange peel mixture gave the best performance. 

 

Keywords: Köpük, mikrokristalen selüloz, portakal kabuğu, mekanik ve fiziksel testler-Foam, 

microcrystalline cellulose, orange peel, mechanical and physical tests 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine the feed value of five different durum wheat varieties 

by chemical analysis and in vitro gas production technique and to compare feed values. In vitro gas 

productions and gas production kinetics of five durum wheat varieties were determined at 0, 3, 6, 12, 

24, 48, 72 and 96 h incubation times. The names of five durum wheat varieties were Amanos, 

Sarıbaşak, Ayzer, Fuatbey and Eker. The results of analysis of variance indicating that the level of 

significance differences in the contents of crude ash (CA), crude oil (CO), crude protein (CP), Acid 

detergent fiber (ADF), Neutral detergent fiber (NDF), Hemisellulose (HEM) and Digestible organic 

matter (DOM) between several varieties of durum wheat (P<0.05). Dry matter did not changed 

(P>0.05). The highest CP content was obtained from the variety of Amanos with a value of 12.71%, 

whereas the lowest value was obtained from the Fuatbey variety with a value of 11.56%. Crude oil 

contents varied from a 1.47% (Sarıbaşak) to 1.90% (Amanos). The ADF values were changed from 

Eker (3.24%) and Amanos (3.90%) varieties. The lowest and highest NDF contents were obtained 

from Sarıbasak (15.02%) and Ayzer (16.86%) varieties. The highest HEM value was obtained from 

Ayzer variety with a value of 13.51% KM. The gas production rate of durum bread wheat varieties 

ranged from 62.50 to 72.50 ml/200 mg DM. The metabolisable energy (ME) and net energy lactation 

(NEL) contents of durum wheat varieties ranged from 11.45 to 12.79 MJ/kg DM and 6.94 to 7.95 

MJ/kg DM respectively. 
 

Keywords: Durum bread wheat variety, Chemical composition, Digestibility, In vitro gas production, 

Nutritive value 

 

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin İn Vitro Gaz Üretim Tekniği 

Kullanılarak Besleme Değerinin Tespiti 
 

ÖZET 

 

Bu çalışma, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitünde bulunan farklı makarnalık buğday 

çeşitlerinin besin değerinin in vitro gaz üretim tekniği kullanılarak tespit edilmesi amacıyla 
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gerçekleştirilmiştir. 5 farklı makarnalık buğday çeşitlerinin in vitro gaz üretimleri, ve gaz üretim 

kinetikleri, 0, 3, 6,12, 24, 48 ve 96. Inkübasyon zamanında saptanmıştır. 5 makarnalık buğday 

çeşidinin adları ise Amanos, Sarıbaşak, Ayzer, Fuatbey ve Eker’dir. Araştırma sonucunda, makarnalık 

buğday çeşitleri arasında ham kül (HK), ham protein (HP), ham yağ (HY), Asit deterjan fiber içerikleri 

(ADF), Nötral deterjan fiber (NDF), hemiselüloz (HES) ve Sindirilebilir Organik Madde (SOM) 

içerikleri arasında istatistiki bir farklılık bulunmuştur (P<0.05). Kuru madde (KM) ise değişmemiştir 

(P>0.05). En yüksek HP içeriği %12.71 ile Amanos çeşidinden elde edilirken; en düşük değer ise 

%11.56 ile Fuatbey çeşidinden elde edilmiştir. HY içeriği %1.47 (Sarıbaşak) ile %1.90 (Amanos) 

arasında değişim göstermiştir. ADF değerleri Eker (%3.24) ve Amanos (%3.90) çeşitlerinde 

saptanmıştır. En düşük ve en yüksek NDF değerleri Sarıbasak (15.02%) ve Ayzer (16.86%) 

çeşitlerinden elde edilmiştir. En yüksek HES değeri KM bazında %13.51 ile Ayzer çeşidinden 

saptanmıştır. Makarnalık buğday çeşitlerinin gaz üretim miktarları 62.50 ile 72.50 ml/200 ml KM 

arasında değişmiştir. Metabolik enerji ve net enerji laktasyon içerikleri ise sırasıyla 11.45-12.79 MJ/kg 

KM ve %6.94-7.95 arasında saptanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Makarnalık buğday çeşitleri, İn Vitro Gaz Üretimi, Kimyasal Kompozisyon, 

Sindirilebilirlik 
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ÖZET 

 

Çocuklarda vücut sıcaklığı ölçümü, çocuğun hastaneye yatışında, enfeksiyon şüphesinde, 

antibiyotiklerin yönetiminde, vital bulguların ve klinik tablonun değerlendirilmesinde önemli bir yere 

sahiptir. Ancak çocuklarda vücut sıcaklığı ölçümü için en uygun yöntemin ne olduğu hala tartışmalı 

bir konudur. Günümüzde vücut sıcaklığını ölçen farklı aletlerin çıkması ve bu aletlerin ölçümlerinin 

farklılık göstermesi vücut sıcaklığı ile ilgili çalışmalara yönelimi arttırmaktadır.  

Bu çalışma, hastanede yatan çocuklarda vücut sıcaklığının ölçümünde kullanılan üç farklı 

termometrenin ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel 

tipteki bu çalışma, Türkiye’nin Karabük ilinde yer alan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk 

servislerinde yatan en az 6 aylık olan 134 çocuk ve annesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler 1 

Şubat- 1 Nisan 2015 tarihleri arasında çocukların yaş, cinsiyet ve hastalıklarına bağlı değişkenleri 

içeren bilgi formu ve vücut sıcaklığı ölçüm sonuçlarının kayıt edildiği gözlem formu ile toplanmıştır. 

Çocukların vücut sıcaklığının ölçümü için temassız kızılötesi termometre (alından ölçüm), kızılötesi 

timpanik termometre ve dijital termometre (koltuk altı) olmak üzere üç farklı termometre 

kullanılmıştır. Çalışmada yer alan her bir çocuk için üç farklı termometre ile sabah, öğle ve akşam 

olmak üzere toplam 9 ölçüm yapılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan vücut sıcaklığı ölçümlerinin 

tamamı olan 1206 ölçüm araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul 

onayı, kurum izni, çocuk ve ebeveynlerden bilgilendirilmiş onam formu ile sözlü ve yazılı izinleri 

alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, 

ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Tekrarlı vücut sıcaklığı ölçümleri arasında anlamlı farkı 

belirlemek üzere eşleşmiş grup t-testi uygulanmıştır. Çalışma kapsamındaki çocukların cinsiyet 

oranları aynı olup, ortalama yaşı 3.78±3.22 (0-15)’dir. Çocukların hastaneye yatış şikayetlerinde 

%33.6 ile öksürük, %29.1 ile yüksek ateş ve %13.4 ile kusma; çocukların tıbbi tanılarında ise %53 ile 

alt solunum yolu, %17.9 ile gastrointestinal sistem ve %14.9 ile üst solunum yolu enfeksiyonları ilk üç 

sıralarda yer almıştır. Sabah ölçümlerinde; temassız kızılötesi termometre ölçüm ortalaması 

36.80±0.43, kızılötesi timpanik termometre ölçüm ortalaması 36.47±0.50 ve dijital termometre ölçüm 

ortalaması 36.52±0.47 olarak bulunmuştur. Sabah üç farklı termometreye ait ölçüm ortalamaları 

arasındaki farklılık incelendiğinde, kızılötesi timpanik termometre ile dijital termometre ölçüm 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamışken (p=0.171>0.05) diğer ölçüm 

ortalamaları arasındaki farklar istatiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Öğle 

ölçümlerinde; temassız kızılötesi termometre ölçüm ortalaması 36.75±0.33, kızılötesi timpanik 

termometre ölçüm ortalaması 36.43±0.42 ve dijital termometre ölçüm ortalaması 36.52±0.36 olarak 

bulunmuş olup, bütün ölçüm ortalamaları arasındaki farklar yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur 

(p<0.01). Akşam ölçümlerinde; temassız kızılötesi termometre ölçüm ortalaması 36.78±0.44, kızılötesi 

timpanik termometre ölçüm ortalaması 36.45±0.42 ve dijital termometre ölçüm ortalaması 36.55±0.42 

olarak bulunmuş olup, bütün ölçüm ortalamaları arasındaki farklar yüksek düzeyde anlamlı 

bulunmuştur (p<0.01). Araştırmada sabah, öğle ve akşam olmak üzere bütün ölçümlerde kızılötesi 

timpanik termometre ölçüm ortalamasının en düşük olduğu, temassız kızılötesi termometre ölçüm 

ortalamasının ise en yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

  

Anahtar kelimeler: Çocuk, vücut sıcaklığı, termometre 
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Comparison of Three Different Thermometers in the Measurement of Body 

Temperature of Hospitalized Children  
 

ABSTRACT 

 

Measurement of body temperature in children has an important role in the hospitalization of 

the children, in the doubt of infection, in the management of antibiotics and evaluation of vital 

findings and clinical picture. However; the most appropriate method for measurement of body 

temperature in children is still a controversial issue. Today, invention of different instruments for body 

temperature measurement and the presence of differences in the measurement of these devices 

increase the tendency for performing studies related with body temperature. 

This study was carried out to compare measurement results of three different thermometers 

that were used for the measurement of body temperature in hospitalized children. This descriptive and 

sectional study was performed with 134 children of at least 6 months of age who were hospitalized in 

Research and Training Hospital in Karabuk City, Turkey and with their mothers. Data were collected 

by information form including age, sex and disease-related variables of the children and observation 

form in which body temperature measurements were recorded between February 1-April 1, 2015. 

Three different thermometers were used for the measurement of body temperature of children 

including non-contact infrared thermometer (measurement from forehead), infrared tympanic 

thermometer and digital thermometer (armpit). A total of 9 measurements were taken for each child in 

the study by three different thermometers including measurements in the morning, afternoon and 

evening. All body temperature measurements in the study including a total of 1206 measurements 

were taken by the reseachers. An ethics committee approval and institutional permit were obtained; 

and besides, informed consent, verbal and written consents were taken from the children and their 

parents in order to conduct the study. Number, percentage, mean and standard deviation were used as 

descriptive statistical methods in the assessment of data. Paired group t-test was used to determine the 

significant difference between repeated body temperature measurements. Sex ratios of the children in 

the study were same in the study; and their mean age was 3.78±3.22 (0-15) years old. Among the 

complaints of children for hospitalization, cough was in the first place by 33.6%, high fever was 

second by 29.1% and vomiting was third by 13.4%. As medical diagnosis of the children, infections of 

lower respiratory tract were in the first place by 53%, gastrointestinal system were in the second by 

17.9% and upper respiratory tract were in the third place by 14.9%. During the measurements 

performed in the morning, mean measurement value of non-contact infrared thermometer was found to 

be 36.80±0.43, of infrared tympanic thermometer was 36.47±0.50 and of digital thermometer was 

36.52±0.47. When the differences between mean measurement values of three different thermometers 

in the morning were examined, the difference between mean measurement values of infrared tympanic 

thermometer and digital thermometer was not found to be statistically significant (p=0.171>0.05); 

whereas and the differences between all measurement values were found to be statistically significant 

(p<0.01). In the afternoon measurements, mean measurement value of non-contact infrared 

thermometer was found to be 36.75±0.33, of infrared tympanic thermometer was 36.43±0.42 and of 

digital thermometer was 36.52±0.36; and the differences between all measurement values were found 

to be statistically significant (p<0.01). Regarding evening measurements, mean measurement value of 

non-contact infrared thermometer was found to be 36.78±0.44, of infrared tympanic thermometer was 

36.45±0.42 and of digital thermometer was 36.55±0.42; and the differences between all measurement 

values were found to be statistically significant (p<0.01). It was concluded in the study that mean 

measurement of infrared tympanic thermometer was the lowest and measurement value of non-contact 

infrared thermometer was the highest among all measurements including morning, afternoon and 

evening. 

 

Keywords: child, body thermometer, thermometer 
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ÖZET 

 

Neredeyse yüz yıldır, teorik fizikçiler modern fizikteki en ilginç sorunlardan biri olan enerji-

momentumu yerelleştirme bulmacası üzerinde çalışıyorlar. Şu ana kadar henüz tam bir sonuç 

bulunamamıştır. Dört momentum lokalizasyonu probleminin üç önemli evresi vardır: genel görelilik, 

kütlesel çekimin teleparalel kuramı ve modifiye edilmiş kuramlar. Bu çalışmada, f(T)-gravite olarak 

bilinen modifiye edilmiş teleparalel kuramı göz önüne alarak ve türdeş olmayan kozmolojik modelleri 

kullanarak enerji-momentum yerelleştirilmesi problemini tartıştık. Ek olarak, Literatürde iyi bilinen 

f(T) modelleri için elde ettiğimiz genel sonuçlardan bazı özel hesaplamalara ulaştık. 

 

Anahtar kelimeler : Dörtlü-momentum, türdeş olmayan evrenler, modifiye gravite 

 

Four-momentum localization puzzle in the framework of f(T)-gravity  
 

ABSTRACT 

 

For almost a hundred year, theoretical physicists have worked on the energy-momentum 

localization puzzle which is one of the most interesting problems in modern physics. So far, no exact 

solution has been found. Four-momentum localization problem has three important phases: the general 

relativity, teleparallel theory of gravity and the modified gravity. In this work, considering modified 

teleparallel theory which is known as the f(T)-gravity and using inhomogeneous cosmological models, 

we discuss the four-momentum localization problem. Furthermore, we also calculate some specific 

results using the well-known f(T)-gravity models suggested in the literature. 

 

Keywords: Dörtlü-momentum, türdeş olmayan evrenler, modifiye gravite-Four-momentum-
inhomogeneous cosmological models-modified gravity 
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ÖZET 

 

Bu çalışma, SDÜ Ziraat Fakültesi seralarında yetiştirilen soya fasulyesinde Fe-Humat, Fe-

Fulvat ve molibden uygulamalarının, nodülasyon ve bazı fide özelliklerine etkilerini belirlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Denemede tohum materyali olarak SA-88 soya fasulyesi çeşidi tohumları 

kullanılmıştır. Ekimden önce tüm saksı toprakları Bradyrhizobum japonicum bakteri türünün 1809 

numaralı suşu ile aşılanmıştır. Çalışmada; molibdenin iki farklı dozu (kontrol, 50 ppm), Fe-Humat ve 

Fe-Fulvatın ise 3’er dozu (kontrol, 150 ppm, 300 ppm) deneme konusu olarak ele alınmıştır. Araştırma 

tesadüf parselleri deneme deseninde faktöriyel düzende 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Her saksıda 

5 bitki olacak şekilde seyreltme yapılmış olup, denemeler ekimden itibaren 10. haftada 

sonlandırılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre; ortalama çimlenme süresi 4,87-7,16 gün, bitki boyu 70,6-90,6 cm, nodül 

sayısı 13,07-29,0 adet/bitki, nodül ağırlığı 1,37-2,86 g/bitki, kuru madde verimi 21,58-28,30 g/saksı, 

toplam Fe içeriği 39,74-58,03 mg/kg arasında değişim göstermiştir. İncelenen özellikler yönünden 

Molibden, Fe-Humat ve Fe-Fulvatın olumlu etkilerde bulunduğu belirlenmiştir. Molibden uygulanan 

parsellerde bitkinin toplam demir içeriği genellikle azalmıştır.  

 

Anahtar kelimeler:Soya fasulyesi, molibden, demir, çimlenme- 

 

The Effects of Fe-Humat, Fe-Fulvat and Molybdenum Applications in 

Soybean Beans on Nodulation and Some Seedling Propertıes  
 

ABSTRACT 

 

This study was carried out to determine the effects of Fe-Humat, Fe-Fulvate and molybdenum 

applications on nodulation and some seedling characteristics of soya beans in SDÜ Agricultural 

Faculty greenhouses. In the experiment, SA-88 soybean variety seeds were used as seed material. 

Prior to planting, all potting soil was inoculated with strains 1809 of Bradyrhizobum japonicum 

bacteria. In the study; experiment of subject is Mo (Control, 50 ppm), Fe-Humat and Fe-Fulvate 

(control, 150 ppm, 300 ppm). The study was conducted in completely randomized plot design 

experimental factorial design with 3 replication. Each pot was diluted to be 5 plants and the 

experiment was terminated at 10 weeks after planting. 

According to the results of the research; it is indicated to vary mean germination time 4,87-

7,16 days, plant height 70,6-90,6 cm, number of nodules 13,07-29,0 pcs / plant, nodule weight 1,37-

2,86 g / plant, dry matter yield 21,58-28,30 g / pot, total Fe content 39,74-58,03 mg / kg. 

Molybdenum, Fe-Humat and Fe-Fulvate have positive effects on the properties investigated. The total 

iron content of the plant is generally reduced in the molybdenum applicated plots. 

 

Keywords: Soya beans, molybdenum, Fe, germination 
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Gülçin BEKER AKBULUT* 

The University of Munzur 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, pendimethalin herbisidi Carthamus tinctorius’a ait Dinçer ve Remzibey 

çeşitlerine çimlenme sonrası 0.004-0.01 M konsantrasyon aralığında uygulandı. Pendimethalin 

herbisidinin peroksidaz (POD), askorbat peroksidaz (APX), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz 

(CAT), redükte glutatyon (GSH), glutatyon redüktaz (GR), glutatyon-s-transferaz (GST) ve toplam 

fenolik içeriği üzerindeki etkileri 24., 48. ve 72. saatlerde araştırıldı.  

POD aktivitesi, Mac Adam ve ark.’nın (1992)yöntemine göre ölçüldü. APX aktivitesi, Nakano 

ve Asada (1981) ve Çakmak (1994) metoduna göre belirlendi. SOD aktivitesi McCord ve Fridovich 

(1969) metoduna göre ölçüldü. CAT aktivitesi Luck (1963) metoduna göre belirlendi. GSH içeriği 

Akerboom ve Sies (1981) yöntemine göre belirlendi. GR aktivitesi, Carlberg ve Mannervik (1985) 

metoduna göre belirlendi. GST aktivitesi Habig ve ark.’nın (1974) yöntemine göre ölçüldü. Toplam 

fenolik içerik, Folin-Ciocalteu yöntemi (Slinkard ve Singleton, 1977; Chandler ve Dodds, 1983) 

kullanılarak belirlendi. İstatistiksel analiz SPSS 15.0 yazılımı kullanılarak yapıldı. Varyans analizi 

sonrasında anlamlılık kontrolü için Duncan testi kullanıldı (p <0.05). 

POD, APX, SOD, CAT ve GST aktiviteleri 24., 48. ve 72. saatlerde Dinçer’de artarken, 

Remzibey’de 72. saatte azaldı. GSH ve GR aktiviteleri Dinçer ve Remzibey’de 72. saatte azaldı. Total 

fenolik içeriği 48. ve 72. saatlerde Dinçer ve Remzibey’de azaldı. 

Bu çalışmada, Dinçer ve Remzibey'de pendimethalinin antioksidan enzim aktivitelerini etkilediği 

tespit edildi.  

 

Anahtar kelimeler: antioksidan, herbisit, aspir, toplam fenolik- 

 

 

The Effect of Pendimethalin Herbicide on Antioxidant System in Safflower 

(Carthamus Tinctorius, Asteraceae) Cultivars  
 

ABSTRACT 

 

In this study, pendimethaline herbicide was applied to Dinçer and Remzibey cultivars of 

Carthamus tinctorius in 0.004-0.01 M concentration range after germination. The effects of 

pendimethaline herbicide upon peroxidase (POD), ascorbate peroxidase (APX), superoxide dismutase 

(SOD), catalase (CAT) reduced glutathione (GSH), glutathione reductase (GR), glutathione-S-

transferase (GST), and total phenolic content were investigated on the 24, 48 and 72 hours following 

the treatment.  

The POD activity was measured according to the method of Mac Adam et al. (1992). The 

APX activity was determined according to the method of Nakano and Asada (1981) and Cakmak 

(1994). The SOD activity was measured according to the method of McCord and Fridovich (1969). 

The CAT activity was determined according to the method of Luck (1963). The GSH content was 

determined according to the method of Akerboom and Sies (1981). The GR activity was determined 

according to the method of Carlberg and Mannervik (1985). The GST activity was measured 

according to the method of Habig et al. (1974). The total phenolic content was determined by using 

the Folin–Ciocalteu method (Slinkard and Singleton, 1977; Chandler and Dodds, 1983). Statistical 

analysis was performed using SPSS 15.0 software. Duncan’s test was used for significance control 

(p<0.05) following variance analysis. 
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POD, APX, SOD, CAT and GST activities were increased on the 24, 48 and 72 hours in 

Dinçer while decreased at 72 hour in Remzibey. GSH and GR activity were decreased at 72 hour in 

Dinçer and Remzibey. Total phenolic content decreased at 48 and 72 hours in Dinçer and Remzibey.  

In this study, we determined that pendimethalin affected the antioxidant enzyme activities in Dinçer 

and Remzibey. 

 

Keywords: antioxidant, herbicide, safflower, total phenolic 
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ÖZET 

 

Yaşamın ilk yılı, yenidoğanın tüm organlarının büyüme ve gelişimi için kritik bir dönemdir. 

Anne sütü bu dönemde içerik açısından en yararlı besin olarak kabul edilmektedir. Emzirme, 

bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun, eşi bulunmaz bir beslenme yöntemidir ve 

anne ile bebeğin sağlığı üzerinde çok özel biyolojik ve duygusal bir etkiye sahiptir. Emzirme önlükleri 

de emzirmenin sağlanması ve sürdürülmesinde anneler tarafından çok sık kullanılmaktadır.Bu çalışma 

başarılı bir emzirmenin sağlanması ve sürdürülmesinde rol oynayan emzirme önlüklerinin kullanımına 

ilişkin nedenler ve bunu etkileyen gereksinimleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.  

Bulgular: Çalışma İzmir’de bir üniversite hastanesinin yenidoğan ve genel pediatri çocuk polikliniğine 

başvuran anneler ile yapılmıştır. Belirlenen tarihler içerisinde bölüme başvuran tüm anneler 

çalışmanın evrenini, Nisan-Temmuz 2017 tarihleri arasında bölüme gelen ve araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan anneler ise çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Sonuç: Piyasada birçok farklı türde ve çeşitte emzirme önlüğü bulunmaktadır. Literatürde ise bu konu 

ile yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışma verileri ve bulguları kongre sunumunda detaylı 

olarak paylaşılacaktır.  

 

Anahtar kelimeler : Emzirme, anne, anne sütü, emzirme önlükleri, hemşirelik  

 

Investigation of Reasons and Requirements Why Mothers Use 

Breastfeeding Cloth  
 

ABSTRACT 

 

The first year of life is a critical period for the growth and development of all the organs of the 

newborn. Breast milk is considered as the most useful nutrient in terms of content in this period. 

Breastfeeding is the most appropriate and unique nutrition method for healthy growth and 

development of babies and has a very special biological and emotional effect on the health of mother 

and baby. Breastfeeding clothes are also frequently used by mothers in the provision and maintenance 

of breastfeeding. 

Objectives: This study was designed as a descriptive study to determine the reasons for the use of 

breastfeeding clothes that play a role in maintaining and sustaining successful breastfeeding and the 

requirements that affect it. 

Results: The study was conducted in a university hospital in İzmir with newborns and mothers who 

applied to the general pediatric child polyclinic. All the mothers who applied the general pediatric 

child polyclinic formed the universe of study within the specified dates. The mothers who voluntarily 

participated in the survey between April and July 2017 formed the sample of the study. 

Conclusion: There are many different types of breastfeeding clothes in the market. In the literature, 

there is no study done on this subject. Work data and findings will be shared in detail in the congress 

presentation. 

 

Keywords: breastfeeding, mother, breastfeeding cloth, nursing 
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ÖZET 
 

Günümüz rekabetçi Pazar koşullarında, işletmeler müşterilerini elde tutmak için birçok farklı 

stratejiler uygulamaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe yaşanan ezici rekabet; bu sektörde faaliyette 

bulunan işletmeleri marka bağlılığı konusuna daha fazla önem vermek zorunda kılmıştır. Müşterilerin 

markaya olan bağlılığını arttırmak için satış sonrası müşteri hizmetleri önemli bir rol oynamaktadır. 

Çünkü satış sonrasında sunulan hizmetler müşteriler açısından hem satın alma kararının verilmesinde 

hem de ürünün kullanımı sürecinde memnuniyet ölçütü olarak önemli bir etkiye sahiptir. İşletmelerin 

müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetler rakiplerinden ne kadar etkin ve kapsamlı ise müşterilerin 

o markaya olan bağlılığı o nispette artacaktır.Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerin sunduğu satış 

sonrası müşteri hizmetlerinin, tüketicilerin marka bağlılıkları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu 

amaçla; otomotiv firmalarının müşterilerine sundukları satış sonrası hizmetlerin otomobil 

kullanıcılarının markaya olan bağlılıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anakütle üzerinde tam sayım 

gerçekleştirilemediğinden kararsal örnekleme yöntemi kullanılarak, Kütahya ilinde yaşayan ve 10 yaş 

altı otomobil sahibi olan müşteriler örneklem olarak seçilmiştir. Örneklem kitleden yüz yüze görüşme 

tekniği ile 550 anket toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde SPSS paket programı kullanılarak 

keşfedici faktör analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 

satış sonrası müşteri hizmetlerinden garanti, bakım onarım ve yedek parça, müşteri şikayetlerinin 

telafisi, yetkili servis ağlarının müşterilerin markaya olan bağlılığı üzerinde doğrudan ve olumlu bir 

etkisi olduğu, montaj ve teknik eğitimin otomobil kullanıcılarının markaya olan bağlılığı üzerinde 

herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar kelimeler: Otomotiv Sektörü, Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri, Marka Bağlılığı - 

 

The Effect of After-Sales Customer Service Provided in Automotive Sector 

on Costomer Brand Loyalty 
 

ABSTRACT 
 

In today's competitive market conditions, businesses are implementing many different 

strategies to retain their customers. The overwhelming competition, especially in the automotive 

sector, Businesses operating in this sector have had to give more importance to brand loyalty. After-

sales customer service plays an important role in increasing customer loyalty to the brand. This is 

because the services offered after sales have a significant effect on the customer in terms of 

satisfaction both in the decision of purchasing and in the process of using the product. The more 

effective and comprehensive the after-sales services offered to the customers of the business, the 

greater the customer's commitment to that brand.The main purpose of this study is to examine the 

effect of after-sales customer service provided by businesses on the brand loyalty of consumers. For 

this purpose; The impact of automotive firms on brand loyalty of aftermarket services to customers 

has been examined. Since complete counting on the population can not be performed, using the 

sampling method, customers who live in the province of Kütahya and own cars under 10 years old 

were selected as the sample. A total of 550 questionnaires were collected using face-to-face interview 

technique. Exploratory factor analysis and multiple linear regression analysis were performed on the 

collected data using SPSS packet program. As a result of the analyzes made, it can be said that 

warranty, maintenance and spare parts, spare parts, compensation of customer complaints from the 

after-sales customer service are a direct and positive effect of the customer's service on the brand and 

that the installation and technical training have no effect on the brand's commitment to the car users 

Has been reached. 
 

Keywords: Automotive Sector, After-Sales Customer Service, Brand Loyalty 
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ABSTRACT 

 

In the natural world, both symmetry and asymmetry are two important properties which effect 

natural behavior and activities of organisms. Otoliths are bony structures which are known as a black 

box and provide information about fish and its environment. The presence or degree of otolith mass 

asymmetry can negatively affect the activities necessary for the fish life, especially the sense of 

hearing and balance. The asymmetry is assumed to reflect the developmental disorders of organisms 

caused by genetic or environmental factors. Alburnus tarichi, known as the tarek, is an endemic fish 

species of the family Cyprinidae and the species inhabiting only Lake Van (Turkey). The aims of the 

present study to compare (i) left-right otolith morphology using the Scanning Electron 

Microscopy(SEM); (ii) the asteriscus otoliths mass asymmetries in male, female and all individuals of 

the species; (iii) total length-asteriscus otolith mass asymmetries relationship in male, female and all 

individuals of the species. All samples were collected in Lake Van. Their total lengths were measured 

to the nearest 0.1cm. Their weight was recorded to the 0.1g, and all samples were sexed. Asteriscus 

otoliths pairs were removed, cleaned and then they were weighted to the nearest 0.0001g. Left-right 

asteriscus SEM images were used to determine otolith morphology in the species. The otolith mass 

asymmetry(x) was calculated for using the formula: x=(MR-ML)M-1, where MR and ML are the 

otolith masses of the right and left paired otoliths and M is the mean mass of the right and left paired 

otoliths. The relationships between otolith mass asymmetry value (x) and the total length were 

calculated for male, female and all individuals using the formula which is m=axl+b. “l” is the fish total 

length, “a” is the coefficient characterizing the growth rate of otolith and “b” is a constant for the 

species in equation. In the current study, a total of 100 (22.8% female and 77.2% male) fish sample 

were examined. Their total length and weight were ranged 17.8–23.5cm and 44.8–112.2g, 

respectively. No significant morphological changes were observed between the left and right otoliths. 

The otoliths are oval shape with serrate margins. The asymmetry was calculated -1.1401≤ x ≤+0.3310; 

-0.0562≤ x ≤+0.1404; -0.3086≤ x ≤+1.0630 for male, female, and all individuals of A. tarichi. The 

relationship asteriscus otolith mass asymmetry and total length were calculated as y=0.0133x–0.2484, 

R²=0.0055; y=0.0158x–0.323, R²=0.1784; y=-0.0113x+0.2134, R²=0.0109 in male, female, and all 

individuals, respectively. The current study presents for the first time comprehensive variation 

information on asteriscus otolith mass asymmetry in an endemic fish A. tarichi. Generally, otolith 

mass asymmetry the value was between -0.2 and 0.2 in many fish species; however, a different 

situation was observed in the current study. It ranged from -0.3086 to 1.0630 for asteriscus otolith of 

A. tarichi. The study indicated that asteriscus mass asymmetry did not depend on total length of the 

species. Gender differences of the fish have some effects on otolith mass asymmetry; therefore, it is 

necessary to evaluate these differences in mass asymmetry studies. 

 

Keywords: Otolith, Morphology, Mass asymmetry, Alburnus tarichi, Endemic, Lake Van. 
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ABSTRACT 

 

The current study was aimed to present the relationships between total length-otolith 

dimensions (weight, length, width) and to determine otolith shape indices such as form factor, 

roundness, aspect ratio, circularity, rectangularity, and ellipticity for big-scale sand smelt, Atherina 

boyeri from Lake Iznik. Total length (TL) and the weight (W) of the specimens were measured to the 

nearest 0.01 mm and 0.01 g, respectively. The otolith pairs were removed for each individual. Otoliths 

were weighed to an accuracy of 0.0001 g, then stored dry for further examination. Otolith dimensions 

such as length, width, perimeter, and area were measured using Leica S8APO brand microscope with 

the computer-connected camera system. Moreover, shape indices (form factor, roundness, aspect ratio, 

circularity, rectangularity, ellipticity) were calculated using otolith dimensions. Differences between 

right and left otoliths were tested with a paired t-test using the MINITAB 16.0 statistical analysis 

program. In the current study, a total of 66 specimens were examined and their total length and weight 

were ranged from 63.67-103.63 mm and 1.53-6.05 g, respectively. According to paired t test results, 

the differences between otolith weight, otolith length, otolith area of right and left sagittal otoliths 

were not significant (P>0.05), whereas differences between otolith width and otolith perimeter of 

otolith pairs were statistically significant (P<0.05). The left otoliths were preferred for further 

calculations. The linear relationships were determined between A. boyeri total length and sagittal 

otolith dimensions in Iznik population. The relationships between total length and otolith size such as 

otolith length,otolith width, and otolith weight were determined as y= 0.0335x – 0.1351 (R²=0.88); y= 

0.0206x + 0.0611 (R²=0.88); y= 0.0001x – 0.0055 (R²=0.86) for A. boyeri population, respectively. 

Shape indices were calculated as 0.748 for form factor, 0.621 for roundness, 1.480 for aspect ratio, 

16.847 for circularity, 0.720 for rectangularity and 0.193 for ellipticity. Generally, fish length is 

linearly related to otolith length. In the current study, otolith width, length, and weight are noted good 

indicators for a total length of A. boyeri in Iznik population. The otolith length, width,and weight can 

be also strongest indicators for the fish length in the different populations. Ecological and 

environmental factors are known to be two important factors affecting fish life. All these factors may 

be a major impact on A. boyeri otolith morphometry and otolith shape differences. 

 

Keywords: Relationship, Atherina boyeri, Otolith size, Shape indices, Lake Iznik . 
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ÖZET 

 

Bu araştırmada amaç, okul çağı çocuklarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve 

oyun ile verilen beslenme eğitiminin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaya etkisinin 

incelenmesidir.  

Yarı deneysel, kontrol grupsuz ön test-son test deneme modeli ile yapılan araştırma İzmir Murat Reis 

İlköğretim Okulu’nda yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Murat Reis İlköğretim Okulu’nda okuyan 

8 yaşındaki 2. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; eğitim öncesi, eğitim 

sonrası ve eğitimden 3 ay sonra her üç eğitime katılan 59 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri 

toplamada okul çağı çocuklarının tanıtıcı özelliklerini ve beslenme alışkanlıklarını içeren ‘Okul Çağı 

Çocuğunun Beslenme Alışkanlıkları Anketi’ ile öğrencilerin beslenme bilgisini ölçen ‘Okul Çağı 

Çocuğunun Beslenme Bilgisi Anketi’ kullanılmıştır. Öğrencilere beslenme alışkanlıkları anketi ve 

beslenme bilgisi anketi eğitim öncesi uygulanmıştır, daha sonra öğrencilere aktif öğrenme yöntemleri 

ve oyun ile beslenme eğitimi verilmiştir. Beslenme alışkanlıkları anketi ve beslenme bilgisi anketi 

eğitim sonrası ve eğitimden 3 ay sonra yeniden uygulanmıştır. Veriler SPSS 16.0 programında 

tanımlayıcı istatistik, Wilcoxon testi, McNemar testi, Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir.  

Araştırmadan elde edilen verilere göre; öğrencilerin %59.3’ünün beslenme eğitimi almadığı, 

%84.7’sinin beslenme alışkanlıklarını ‘iyi’ olarak tanımladığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin, eğitimden 

önce %50.8’inin, eğitimden sonra %30.5’inin, eğitimden 3 ay sonra %40.7’sinin gün içinde herhangi 

bir öğünü atladığı, her üç testte de en sık atlanan öğünün öğle yemeği olduğu saptanmıştır. Taze 

meyve ve meyve suyu tüketiminde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen taze sebze ve sebze 

yemekleri tüketimi artmış ancak davranışa dönüşmemiştir. Süt ve süt ürünleri tüketimi artış göstermiş 

ve davranışa dönüşmüştür. Yumurta tüketimi eğitim sonrası artış göstermesine rağmen davranışa 

dönüşmemiştir. Et ve beyaz et tüketiminde anlamlı bir değişiklik yoktur ancak deniz ürünleri ile kuru 

baklagillerin tüketimi eğitim sonrası artmıştır. Öğrencilerin eğitim öncesi %83.1’i televizyon 

karşısında yiyecek tükettiği, eğitim sonrası bu oranın azaldığı ancak davranışa dönüşmediği 

saptanmıştır. Öğrencilerin %86.4’ünün gün içinde fiziksel aktivite yaptığı saptanmıştır. Öğrencilerin 

beslenme bilgisi ortalaması eğitim sonrası ve eğitimden üç ay sonra artış göstermiştir. Verilen oyun ile 

beslenme eğitiminin beslenme bilgi, tutum ve davranışlara olumlu etki ettiği tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, beslenme eğitimi, oyun, okul çağı çocuğu 

 

Determine Eating Habits of School age Children and Evaluate The Effect of 

Nutrition Education With Games on Gaining Healty 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine eating habits of school-age children and to evaluate 

the effect of nutrition education with games on gaining healthy eating habits.  

The study, which is quasi-experimental with pre test-post test experimental model without a 

control group, was conducted at İzmir Murat Reis Primary School. The population of the study 

includes the 2nd-grade students at the age of 8 at Murat Reis Primary School. The population consists 

of 59 primary school students who participated in all training and completed the pre-test, the other two 

post-tests. The data were collected via ‘Scool Age Children’s eating Habits Questionnaire’ 

determining school age children’s features and eating habits and ‘School Age Children’s Knowledge 

of Eating Habits Questionnaire’ which measures their knowledge of eating habits. These two 

questionnaires were applied to the students before the training. Then, they were given a nutrition 
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education with active learning methods and games. The two questionnaires were given to the groups 

right after the training and 3 months later. The data were analyzed via descriptive statistics, Wilcoxon, 

McNemar, Shapiro-Wilk tests.  

According to the findings, 59.3% of the students didn’t have any nutrition education and 84.7% of 

them considered their eating habits as good. It was also found that 50.8% of the students before the 

training, 30.5% of them right after the training and 40.7% of them 3 months after the training stated 

they skipped one of the meals and that it was lunch which was the most frequently skipped meal. 

Although there was no change in consumption of fresh fruit and fruit juice, there was an increase in 

the consumption of fresh vegetable and vegetable meals, but this wasn’t transformed to behavior. The 

consumption of dairy products increased and transformed to behavior. Although the consumption of 

eggs increased, it wasn’t transformed to behavior. There was no significant change in the consumption 

of meat products, however, the consumption of sea products and legumes increased after training. It 

was found that before the training 83.1% of the students consumed foods watching tv, after the 

training, this rate decreased but it wasn’t transformed to behavior. It was revealed that 86.4% of the 

students did physical activities. The average nutrition knowledge of the students increased both right 

after the training and 3 months later. It was also suggested that the nutrition education given to the 

school age children had a positive effect on the nutrition knowledge, attitudes, behaviors. 

 

Keywords: eating habits, nutrition education, school age children, game 
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ABSTRACT 

 

Calsyntenin-3 (CLSTN3), known as the synaptic organizer, promotes the development of 

synapses. CLSTN3 localizes in part to the postsynaptic membrane and triggers presynaptic 

differentiation. Ankylosing spondylitis (AS) is a autoimmune disease. Many genetic and 

immunological factors have roles in the development of the disease. Single Nucleotide Polymorphism 

(SNP) are important molecular markers used for disease prognosis, susceptibility, development and 

diagnosis of disease. In this study, the genotyping and analysis of the rs7302230 polymorphic region 

of the Calsyntenin 3 (CLSTN3) locus, which is believed to play a role in the signal pathway in the 

development of the disease, has been carried out with the aim of investigating its role in genetic 

susceptibility. This study included 100 AS patients and 101 controls recruited from the department of 

Rheumatology, Turgut ÖZAL Medicine Center in Malatya, Turkey. SNP was genotyped by iPlex® 

method. The association between AS disease risk with SNP genotypes was analyzed by logistic 

regression model (p≤0.05, OR>1, %95 confidence intervals). It was demonstrated that in Turkish 

population there was no risk association between AS and rs7302230 polymorphism located in 

CLSTN3 gene loci (p=0.277, OR= 0.61, %95CI=0.25-1.50). 

 

Keywords :Calsyntenin-3, ankylosing spondylitis, genetic susceptibility, polymorphism 
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ÖZET 

 

Düşük doğum ağırlığı (DDA), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2.500 gramdan daha az 

doğum ağırlığı olarak tanımlanmıştır. DDA, üreme sağlığının ve toplumun genel sağlık durumunun 

önemli bir göstergesidir. Coğrafi çevre, fiziki ve beşeri süreçlerle şekillenmekte, dolayısıyla insan 

sağlığı üzerinde doğrudan ya da dolaylı yoldan etkili olabilecek çeşitli öğelere sahip bulunmaktadır. 

İnsan sağlığı üzerinde genetik özellikler, yaş, cinsiyet gibi kişisel hususlar etkili olduğu gibi yaşanılan 

mekândaki doğal, sosyal ve kültürel özellikler de etkilidir. Coğrafi özellikler, kültürel değerler 

kadınların hamilelik dönemlerinde ve doğum sonrası bebeklerin gelişimlerinde etkili olmaktadır. 

Doğum kilosu, annenin genel sağlık durumuna göre doğrudan etkilenir. Anneye ait risk faktörleri 

biyolojik ve sosyal olarak birbiriyle ilişkilidir; bu risk faktörlerinin çoğu coğrafi, sosyo-ekonomik ve 

kültürel faktörlere bağlı olarak bir bölgeden diğer bölgeye değişebilir niteliktedir. Bu çalışma, Kilis 

ilinde Türk ve Suriyeli bebeklerde DDA prevalansının belirlenmesi ve ilişkili olabilecek maternal risk 

faktörlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Retrospektif ve kesitsel araştırma tasarımı kullanılarak yapılan bu çalışmanın evrenini Kilis 

Devlet Hastanesi’nde 2016 yılında doğan toplam 4379 bebek oluşturmaktadır. Bebeklerin %49,9’u 

(2185) erkek, %50,1’i (2194) kızdır. Veriler, 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında elde 

edilen doğum kayıtlarından toplanmıştır. Doğum kayıtlarından annenin yaşı, annenin uyruğu, bebeğin 

cinsiyeti, doğumun türü (normal, sezeryan, müdahaleli), doğum ağırlığı (gram) değişkenleri elde 

edilmiştir. Düşük doğum ağırlığı 2.500 gramdan az olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma için Kilis Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden yazılı izin alınmıştır. Verilerin işlenmesi ve 

değerlendirilmesinde SPSS 16,0 kullanılmıştır. Tanımlayıcı analizler için veriler frekans ve yüzdelik 

olarak ifade edilmiştir. Verilerin analizinde Ki-Kare Testi kullanılmıştır. Doğum yapan annelerin 

ortanca yaşı 25 olup, en küçük yaş 12 ve en büyük yaş ise 51’dir. Annelerin %6,1’i 17 yaş ve altı, 

%81,8’i 18-34 yaş ve %12,1’i ise 35 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. Türk annelerin oranı %35,8 

olup, Suriyeli annelerin oranı ise %64,2’dir. Normal doğum türü ile gerçekleşen doğumların oranı 

%76 olup, sezeryan ve müdahaleli doğumların oranı ise %24’tür. DDA prevalansı tüm gruplarda %6,7 

olarak tespit edilmiştir. Anne yaşına göre DDA bebeklerin oranı 17 yaş ve altı grupta %8,6, 18-34 yaş 

grubunda %6,3 ve 35 yaş ve üzeri grupta ise %8,1 olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (P>0,05). DDA bebeklerin oranı Suriyeli annelerde %7,7 ve Türk annelerde 

%4,9 olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Erkek ve 

kız cinsiyette doğan bebeklerde düşük doğum ağırlığı oranı sırasıyla %5,8 ve %7,6 olup, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Normal doğum türüyle doğan 

bebeklerde DDA oranı %6,2, sezeryan ve müdahaleli doğan bebeklerde bu oran %8,2 olup, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).DDA prevalansı Suriyeli 

annelerde Türk annelere göre yüksek oranda saptanmış olup, annenin uyruğu, bebeğin cinsiyeti, 

doğumun türü (normal, sezeryan, müdahaleli) ile DDA arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sağlık 

eğitimi, sosyoekonomik gelişme, maternal beslenme ve gebelik sırasında sağlık hizmetlerinin 

kullanımını arttırmak, DDA’nı azaltmak için önemli faktörlerdir. 

 

Anahtar kelimeler: Düşük doğum ağırlığı, maternal risk faktörleri, prevalans 
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Investigation of The Risk Factors and Prevalence of Low Birth Weight in 

Turkish and Syrian Infants in Kilis 
 

ABSTRACT 

 

The World Health Organization defines low birth weight (LBW) as a new born having a 

weight of less than 2,500 grams at birth. Low birth weight (LBW) is an important indicator of 

reproductive health and general health status of population. The geographical environment is shaped 

by physical and human processes and therefore has various components that can be directly or 

indirectly influential on human health. The same way properties like genetics, age and gender 

influences human health, the natural, social and cultural features of the environment are also 

influential. Geographic characteristics and cultural values are effective in the course of pregnancies of 

women and postnatal infant development. Weight at birth is directly influenced by general health level 

of the mother. The maternal risk factors are biologically and socially interrelated; most of which may 

vary from one area to another, depending on geographic, socioeconomic, and cultural factors. This 

study was conducted to determine the prevalence of LBW of Turkish and Syrian infants in Kilis and to 

evaluate maternal risk factors that may be related. 

The population of this study using a retrospective cross-sectional study design is constituted of 

a total of 4379 infants born in Kilis State Hospital in 2016. 49.9% (2185) of the babies were male and 

50.1% (2194) were female. The data were collected from birth records obtained between January, 01, 

2016 and December, 31, 2016. Variables like mother's age, mother's nationality, baby's gender, birth 

type (normal, cesarean, interventional) and birth weight (grams) were obtained from birth records. 

Low birth weight is defined as less than 2,500 grams. Written permission was obtained from the 

General Secretariat of Kilis Public Hospitals Association for this work. SPSS 16.0 was used for 

processing and evaluation of the data. For the sake of descriptive analysis data were expressed as 

frequency and percentage analysis. Chi-square test was used in the analysis of the data. Mothers who 

give birth have a median age of 25 years, the youngest being of age 12 years and the oldest being 51 

years of age. 6.1% of mothers were under the age of 17, 81.8% were between 18-34 years and 12.1% 

occurred in the 35 and older group. The rate of Turkish mothers was 35.8% and the rate of Syrian 

mothers was 64.2%. The rate of deliveries with normal birth type was 76% and the rate of birth with 

caesarean and intervention is 24%. The prevalence of LBW was 6.7% in all groups. The rate of LBW 

infants regarding maternal age was 8.6% in the 17 years old and below group, 6.3% in the 18-34 age 

group and 8.1% in the over age group and there was no statistically significant difference between the 

groups (P>0.05). The ratio of LBW infants was 7.7% in Syrian mothers and 4.9% in Turkish mothers 

and there was a statistically significant difference between the groups (p<0.05). The rate of Low birth 

weight in infants born to male and female gender was 5.8% and 7.6% respectively and a statistically 

significant difference was found between the groups (p<0.05). The rate of LBW in infants born to 

normal birth type was 6.2%, this rate being 8.2% in infants born with cesarean and intervention and a 

statistically significant difference was found between groups (p <0.05). It was determined that the 

LBW prevalence was high in Syrian mothers compared to Turkish mothers and a significant realtion 

was found between LBW and factors like the nationality of the mother, the baby's gender, type of 

delivery (normal and caesarean section, intervention). Health education, socioeconomic development, 

maternal nutrition, and increasing the use of health services during pregnancy are all important factors 

for reducing LBW. 

 

Keywords: -low birth weight, maternal risk factors, prevalence 
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ABSTRACT 

 

Poly(butylene succinate) (PBS) is synthetic, biodegradable and a linear aliphatic polyester. 

PBS has excellent processability; therefore, it can be processed in the field of textiles into melt flow, 

multifilament, monofilament, nonwoven, flat and split yarn, and in the field of plastic into injection 

moulding products and packaging industries. Although, other properties of PBS, such as insufficient 

gas barrier properties, higher liquid permeability and lower crystallization rate, are often not sufficient 

for various end-use applications. In recent years, carbon based nanoparticles (such as graphene) as 

reinforcing fillers are used to prepare high performance composite materials. There is an 

agglomeration tendency of graphene in polymer matrix due to the van der Waals interactions 

(Papageorgiou vd., 2014:6726). In order to improve the dispersion of these nanoparticles in the 

polymer matrix, the melt blending parameters need to be regulated. In addition, the dispersion of the 

graphene in the polymer matrix can be improved by surface modifications of graphene with using 

chemicals (Wang vd., 2014:203). Moreover, graphene nanoparticles can accelerate the crystallization 

rate of polymers acted as a heterogeneous nucleating agent (Du vd., 2015:389).  

The aim of this study is to improve the dispersion of graphene in the PBS matrix by modifying 

the surface of the graphene with hexanol (Hf-graphene) and consequently to improve the 

crystallization rate of PBS. The PBS nanocomposites containing 0.25, 0.5 and 1 wt% Hf-graphene 

were prepared by melt blending method in a twin-screw microcompounder. The modification process 

was characteriazed by FT-IR spectroscopy. The common kinetic models such as Avrami, Ozawa, 

Kissinger were used to evaluate non-isothermal crystallization behaviour of PBS/Hf-graphene 

nanocomposites by using differantial scanning calorimeter (DSC). Besides, a polarized optical 

microscope (POM) equipped with a hot-stage was used to examine the morphology during the crystal 

growth. The dispersion of the graphene in PBS matrix was evaluated by scanning electron microscope 

(SEM) and transmission electron microscope (TEM).  

It was obtained that Hf-graphene was hydrophobic and well dispersed in both organic solvents 

and PBS matrix. Moreover, Hf-graphene increased the crystallization rate of PBS acting as a 

heterogeneous nucleating agent and the crystallization temperature of PBS shifted higher values upon 

cooling in the presence of Hf-graphene 

 

Keywords:PBS, graphene, surface modification, non-isothermal crystallization kinetic 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde farklı oranlarda 

kullanılan karahindiba (Taraxacum officinalis) sulu methanolik özütünün balıkların büyüme 

performansına ve karaciğerdeki antioksidan enzim aktivitelerine (superoksit dizmutaz (SOD), katalaz 

(CAT), glutatyon peroksidaz (GPx), glukoz 6 fosfataz (G6PD), lipid peroksidaz (LPO)) etkileri 

incelenmiştir. Bu amaçla, balıklar üç farklı oranda karahindiba sulu methanolik özütü (%0.1, %0.5 ve 

%1) içeren yemlerle 75 gün boyunca beslenmiştir. 15., 45. ve 75. günlerde üç tekerrürlü olarak 

kurulan kontrol ve deney grubu balıklarının karaciğer ve kas dokuları alınmıştır. Çalışmanın 15. ve 45. 

günlerinde SOD aktivitesinin %0.1 deney grubunda kontrol grubuna kıyasla arttığı gözlenmiştir 

(P<0.05). CAT enzim aktivitesinin deney sonunda %0.1 grubu dışında tüm gruplarda değişmediği 

tespit edilmiştir (P>0.05). 15. günündeki GPX aktivitesi incelendiğinde deneme grupları ile kontrol 

grubu karşılaştırıldığında hiçbir farklılık göstermediği belirlenmiştir(P>0.05). Kontrol grubu ile deney 

gruplarının G6PDH enzim aktiviteleri karşılaştırıldığında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 

15. gündeki %1 deney grubunda G6PDH enzim aktivitesi diğer gruplardan daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmanın 75. günü hariç G6PDH enzim aktivitesinin kontrol grubuna göre % 0.5 

deney grubunda daha düşük bulunmuştur (P<0.05). Lipid peroksidaz enzim aktivitesi tüm deney 

gruplarında kontrol grubuna kıyasla önemli oranda düşük bulunmuştur (P<0.05). Balıkların büyüme 

performansları ve ağırlık artışlarında gruplar arasında bir fark tespit edilmemiştir. Fakat %0.5 grubu 

balıklarında yemden yararlanma oranlarının (FCR) diğer gruplardan düşük olduğu belirlenmiştir 

(P<0.05). Sonuç olarak, gökkuşağı alabalığı yemlerinde %0.5 oranında karahindiba kullanımının 

antioksaidan enzim aktivesinde etkili olduğu ve FCR oranını düşürdüğü görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Gökkuşağı Alabalığı, Antioksidan enzim aktivitesi, Karahindiba (Taraxacum 

officinalis)- 

 

Investigation of Antioxidan Enzyme Activities and Growth Performance 
 

ABSTRACT 

 

In this study, effects of dietary supplementation of aqueous methanolic extract of dandelion 

(Taraxacum officinalis) on liver antioxidant enzyme activities (superoxide dismutase, SOD; catalase, 

CAT; glutathione peroxidase, GPx; glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD), lipid peroxidation 

and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles were evaluated. With this 

aim, triplicate groups of rainbow trout were fed daily with diets containing aqueous methanolic extract 

of dandelion (0 % (Control), % 0.1, % 0.5 and % 1) for 75 days and at every 15th, 45th and 75th day 

of the study fish tissue samples (liver and white muscle) were taken from each experimental groups. It 

was observed that SOD activity was increased in group % 0.1 on 15 and 45th day of the study 

compared to control. CAT showed no activity compared to control (P>0.05) in all experimental 

group’s except % 0.1 on 75th day. GPX activity showed no differences on 15th day of the study 
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compared to control and there was an increasing activity in group % 1 compared to control (P<0.05). 

G6PDH was increased in all dandelion groups compared to control on 15th day of the study. All the 

other sampling time, G6PDH was significantly decreased compared to control except 75th day of the 

study in % 0.5 groups. Lipid peroxidation was significantly decreased in all experimental groups 

compared to control. No differences were observed on weight gain and growth performance. However, 

FCR was affected significantly decreased in group % 0.5. All these results indicate that the use of 

dandelion at the rate 0.5% is effective antioxidant and also it decreases the FCR. 

 

Keywords: Rainbow trout, oxidative stress, taraxacum officinalis. 
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ÖZET 

 

Mavi-yeşil algler olarak da bilinen siyanobakteriler çoğunlukla sucul ortamlarda yaşayan 

mikroorganizmalardır ve pek çok türü omurgalılar için toksik olan maddeler üretmektedir. Bu 

toksinler karaciğerde hasara, nörotoksik etkilere ve tümör oluşumuna neden olabilmektedir. 

Siyanobakterilerin su kaynaklarındaki aşırı artışı bu su kaynaklarından faydalanan insan ve hayvanları 

olumsuz etkilemektedir.  

Bu çalışmada siyanobakteri toksinlerinden olan Mikrosistin-LR ve Anatoksin-a’nın insan 

lenfosit hücreleri üzerindeki genotoksik etkilerinin in vitro mikronükleus testi ile belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla toksin maddelerin farklı konsantrasyonları (1,5,10 ve 20 μg/ml) kan 

kültürüne uygulanmış ve genotoksik etkilerinin belirlenmesi için mikronükleus frekansları 

hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, çözücü olarak kullanılan dimetil sülfoksit (DMSO) ile hazırlanan 

negatif kontrol grubuyla ve genotoksik etkisi çok iyi bilinen Etil metansülfonat (EMS) ile hazırlanmış 

pozitif kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. 

Bu sonuçlara göre; çalışmamızda kullandığımız siyanobakter toksinlerinden Mikrosistin-LR 

özellikle son üç konsantrasyonda (5, 10 ve 20 μg/ml) insan periferal lenfositlerinde mikronükleus 

frakansını istatistiksel olarak anlamlı (p< 0,05) bir şekilde artırmıştır. Bununla birlikte diğer 

siyanobakter toksini olan Anatoksin-a ise sadece son konsantrasyonda (20 μg/ml) anlamlı artışlara 

neden olmuştur. 

Bu çalışma ile her iki alg toksininin de yüksek konsantrasyonlarda genotoksik ve sitotoksik 

etkiler yaratabileceği belirlenmiş olup diğer ökaryotik hücrelerdeki genotoksik aktivite çalışmaları ile 

konunun aydınlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma Amasya Üniversitesi BAP 

Koordinasyon Birimi tarafından FMB-BAP 16-0205 nolu proje ile desteklenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Siyanobakteri, insan lenfosit hücreleri, genotoksisite, Mikrosistin-LR, Anatoksin-a  

 

Determination of Genotoxic Effects of Two Different Cyanobacterial Toxins 

on Human Lymphocytes Cells by Micronucleus Test Technique 
 

ABSTRACT 

 

Cyanobacteria, also known as blue-green algae, are the microorganisms that usually live in 

aquatic environments and many species of them produce materials that are toxic for vertabrates. These 

toxins may cause damages in liver, neurotoxic effects and tumor growths. Excessive increase in the 

number of Cyanobacteria in water resources causes negative effects on humans and animals that use 

these resources.  

In this study, we aimed to determine the genotoxic effects of some cyanobacterial toxins such 

as Microcystin-LR and Anatoxin-a on human lymphocytes using in vitro micronucleus test. For this 

purpose, different concentrations of toxins (1,5,10 and 20 μg/ml) were applied to the blood culture and 

micronucleus frequencies were calculated in order to determine the genotoxic effects of the toxins. 

The obtained data was compared to the negative control group that were prepared with dimethyl 

sulfoxide (DMSO) as solvent and a well-known genotoxic effects of Ethyl methanesulfonate (EMS) as 

positive control group.  
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Based on these results; in our study the cyanobacterial toxin Microcystin-LR caused a statistically 

significant (p<0,05) increase in human peripheral lymphocyte micronucleus frequency, especially in 

the last three concentrations (5, 10 and 20 μg/ml). However, other cyanobacterial toxin Anatoxin-a 

only caused an increase in micronucleus frequency the last concentration (20 μg/ml). 

In this study, it was determined that both algal toxins could produce genotoxic and cytotoxic 

effects at high concentrations and it was concluded that the subject should be clarified by genotoxic 

activity studies in other eukaryotic cells. This study was supported by the Amasya University research 

foundation (Project Kod: FMB-BAP 16-0205) 

 

Keywords: Cyanobacteria, human lymphocytes, genotoxicity, Microcystin-LR, Anatoxin-a 
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ABSTRACT 

 

Soil erosion is challenging environmental problem causing about annually 24 billion tons 

(21.6 tonnes) fertile top soil loss across the Earth. Surface soil erosion is the most important pathway 

of soil losses. The goal of this study is to assess surface soil erosion risk using RUSLE methodology 

for twelve micro-catchments (3850 km2) within the Coruh River Basin located northeast part of 

Turkey. Each sub-factors of RUSLE equation including rainfall erosivity (R), soil erodibility (K), 

cover management (C), and slope length and steepness (LS) were calculated to measure soil losses. 

Results showed that rate of soil losses via surface runoff (sheet and rill erosions) in these sub-

catchments ranged from 1 to 28 t ha-1 yr-1 with a mean value of 12 t ha-1 yr-1. 

 

Keywords:surface soil erosion – RUSLE – GIS 
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ÖZET 

 

3 fazlı asenkron motorlar ucuz, sağlam, güvenilir, basit yapılıdırlar (fırça, bilezik ve kollektör 

yoktur) ve bakım gerektirmezler. Bu yüzden evsel ve endüstriyel uygulamalarda popülerliği günden 

güne artmaktadır. Bu makine düşük kalkış torku ve yüksek kalkış akımına sahiptir bu nedenle yol 

alma şartları iyi değildir. Yol alma ve işletme performans karakteristikleri kalkış torku ve akımı, 

verim, elektromanyetik tork, hız, kayma ve güç faktörü gibi çıkış parametrelerine bağlı olduğu 

bilinmektedir. Bunlar büyük oranda rotor tasarım parametreleri tarafından belirlenmektedir. 

Literatürde rotor çubuk malzemesinin motor performansını iyileştirmek için önemli bir değişken 

olduğu sonucuna varılmıştır. Optimal rotor çubuk malzemesini belirlemek için sonlu elemanlar 

yöntemi (SEY) kullanarak denklem çözümü yapan Maxwell, Flux ve Opera gibi yazılımlar kullanarak 

birçok simülasyon ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Bazı çözümler deneysel sonuçlar ile 

doğrulanmıştır. Bu çalışma, asenkron motor performansına rotor çubuk malzemesinin etkisinin 

incelenmesi ve karşılaştırılmasını içermektedir. Daha yüksek çıkış performans yüksek iletkenliğe 

sahip malzemelerde elde edildiği literatürde görülmüştür. Bu yayınında son 10 yılda yapılan birçok 

makale dikkate alınmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Rotor çubuk malzemesi, 3 fazlı asenkron motor, SEY- 

 

Impact of The Rotor Bar Material on The Performance of 3 Phase IM:A 

Review 
 

ABSTRACT 

 

The 3-phase induction motor is cheap, durable, reliable, simple (no brushes, slip rings and 

commutators) and maintanence free. So it’s popularity is growing day by day in industrial and 

domestic applications. This machine has low starting torque and high starting current so starting 

conditions is not good. It is known that starting and operating performance characteristics depend on 

output parameters which are starting torque, starting current, efficiency, electromagnetic torque, speed, 

slip and power factor. These are majorly determined by the rotor design parameters. It is concluded 

that in literature, rotor bar material is a significant variable to improve motor performance. Several 

simulations and analysis studies are carried out using Maxwell, Flux and Opera etc. softwares which 

solve equations with finite element method (FEM) in order to determine optimal rotor bar material. 

Some solutions are validated experimental results. This paper deals with review of examinations and 

compare of rotor bar material on the performance of IMs. Literature show that the higher output 

performance is obtained by using material which has higher conductivity. This review paper consist of 

alot of papers in the last decade. 

 

Keywords: Rotor bar material, 3-phase induction motor, FEM 
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ÖZET 

 

İletişim ve bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni 

ekonomide en önemli kavram bilgidir. Hem kamu hem de özel şirketler açısından bilginin 

oluşturulması ne kadar önemli ise, oluşturulan bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması da en az onun 

kadar önemli bir konudur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, kurumsal 

bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak geliştirilen standarttır. Bu standart, şirketlerin bilgi 

varlıklarının tespit edilmesini, zafiyetlerinin belirlenmesini, tehdit ve risklerin oluşmaması amacıyla 

güvenlik analizlerinin yapılmasını ve önlemlerin alınmasını içermektedir. Güvenlikle ilgili tehdit ve 

risklerin belirlenerek etkin bir risk yönetiminin sağlanması, şirketlerde kurumsal itibarın korunması, iş 

sürekliliği ve rekabeti güçlendirmenin en önemli aracıdır.  

Bu çalışmada bilgi güvenliğinin şirketlerde bir uygulaması olan ISO 27001 sertifikasının varlığı ile 

şirket performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı analiz 

edilecektir. Yapılan analizde BIST 100 endeksi örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmada Lojistik 

Regresyon Modeli kullanılarak veriler SPSS16 programında analiz edilecektir. Analiz sonucunda ISO 

27001 sertifikasına sahip olmanın, şirketlerin performansını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Kurumsal Bilgi Güvenliği, ISO 27001, BİST 100 Endeksi, Şirket Performansı - 

 

The Relationship Between Enterprise Information Security and Company 

Performance in the Scope of Iso 27001 Standard: 
 

ABSTRACT 

 

The most important concept in the new economy which emerges due to the developments 

experienced in communication and computer technology is knowledge. The importance of the creation 

of information in terms of both public and private company is a matter of at least as important as the 

safekeeping of the information generated The ISO 27001 Information Security Management System 

(ISMS) standard is a standard developed to provide enterprise information security. This standard 

includes the determination of the information assets of the companies, the determination of their 

weaknesses, the taking of security analyzes and precautions so that threats and risks do not ocur. 

Ensuring effective risk management by identifying threats and risks related to security is the most 

important tool of strengthening corporate reputation, business continuity and competition in 

companies. 

In this study, it will be analyzed whether there is a statistically significant relationship between the 

presence of ISO 27001 certification, which is an implemention of information security in companies, 

and company performance. In the analysis made the BIST 100 index was determined as the sample. 

The data will be analyzed at SPSS 16 program using Logistic Regression Model. As a result of the 

analysis, it is expected that having ISO 27001 certificate will affect the performance of companies 

positively. 

 

Keywords: Enterprise Information Security, ISO 27001, BİST 100 Index, Company Performance 
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Ormanda Ürün Hasat Zamanının Belirlenmesinde Kesim Çeşitlerinin 

Etkileri ve Marjinal Karar Alma Kuralı  
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Dumlupınar Üniversitesi 

 

 

Hüseyin ÖNDER* 

Dumlupınar Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Yeryüzünün %50’si bundan sekiz binyıl önce ormanlarla kaplı olmasına rağmen günümüzde 

bu oran %30’lara gerilemiştir. Yeryüzünde homojen bir şekilde dağılmayan bu orman varlığı gerek 

dolaylı gerekse de doğrudan kullanım alanları ile insanoğlunun çok geniş bir yelpazedeki ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Özellikle ticari kerestecilikte orman ürün hasat zamanının belirlenmesinde biyolojik 

ve ekonomik faktörler kilit bir öneme sahiptir.  

Bu çalışmada standart bir ağacın biyolojik büyüme fonksiyonundan hareketle marjinal karar alma 

kuralına dayalı olarak optimum ağaç kesim zamanının nasıl tespit edileceği incelenecektir. Ayrıca 

seçici kesim, traşlama kesim ve optimal traşlama kesim yöntemlerinin optimum ağaç kesim zamanına 

olan etkileri tartışılacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği 

 

 

The Effects of Cutting Varieties at the Determination of Crop Harvesting 

Time and Marginal Decision Making Rule 
 

ABSTRACT 

 

Although 50% of the earth is covered with forests eight millenium ago, this rate has decreased 

to 30% today. This forest that does not dispersed homogeneously on the earth meets the very wide 

range needs of a of human with beings both indirectly and directly. Especially in commercial 

lumbering biological and economic factors have a key importance when the determination of crop 

harvesting time. 

In this study, it will be examined how to determine the optimum tree cutting time based on the 

marginal decision making rule based on the biological growth function of a standard tree. In addition, 

the effects of selective cutting, shaving cutting and optimal trimming cutting methods on optimum tree 

cutting time will be discussed. 

 

Keywords: Ürün Hasat Zamanı, Marjinal Karar Alma Kuralı, Optimum Ağaç Kesimi - Crop 

Harvesting Time, Marginal Decision Making Rule, Optimum Tree Cutting 
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Effect of Touching on Anxiety and Practice Skills of Nursing Students 

During Intravenous Catheterization Skill Training 

 

Gül Güneş ÇELİK* 

Ege University, Faculty of Nursing 

 

İsmet EŞER 

Ege University, Faculty of Nursing 

 

 

ABSTRACT 

 

Anxiety is a vague concern and discomfort that a person feels about himself because of a 

threat to the person's value system or security pattern. It is caused by not being able to interact fully 

with the environment because of the lack of sensory information and the misinterpretation of the 

information received through emotions. Anxiety, which has an important effect in daily life, also has 

important effects on education life. Stress, which shows similar features with anxiety, is an important 

issue in education because it has potential to inhibit learning and performance. In order to increase 

learning outcomes and ensure critical thinking, educators should define students’ level of anxiety and 

minimize it. Touching is a simple skill that can be applied by educators during the clinic training 

without the need for a course. Positive and appropriate contacts of the educators make them feel good 

to the students and students think they are important. Studies show that students are anxious before 

skill training and anxiety reduces the success and performance of them. 

Aim:The aim of this study was to determine the effect of touching on anxiety and the success of 

students during skill training of intravenous catheterization.Method: The research was conducted in 

the skill training laboratory of a nursing faculty as using the quasi-experimental method with control 

group through the pre and post-test between December 2016 and January 2016. The sample was 

constructed from the experimental group (n=65) and the control group (n=65) as 130 people. The 

experimental group of students’ shoulders, arms or hands were touched by educators during skill 

training of intravenous catheterization. In the collection of the data, The Personal Information Form, 

The Intravenous Catheterization Skill Practice Checklist, The State-Trait Anxiety Scale and 

intravenous catheterization training model were used. Results: The mean age of the experimental 

group was 20.36 ± 0.76 years and the mean age of the control group was 20.20 ± 0.75 years. 89.2% of 

the experimental group and 93.8% of the control group consisted of women. As the personality trait, 

31% of the experimental group and 24% of the control group were defined themselves as calm. It was 

determined that the State Anxiety Scale score of the control and experiment group decreased after skill 

training of intravenous catheterization but there was a significant difference between the State Anxiety 

Scale Score of pre and post-skill training only in the experimental group (p<0.05). Conclusion: It was 

detected that the success of skill was higher in the experimental group. In line with these findings, it is 

recommended that educators should observe anxiety of the students and they should apply simple 

touching to students who has high pre-skill anxiety. 

 

Keywords:Touching; Nursing; Anxiety; Skill Training 

 

Dokunmanın İntravenöz Kateterizasyon Beceri Eğitimi Sırasında 

Hemşirelik Öğrencilerinin Anksiyete Ve Uygulama Becerilerin  
 

ÖZET 

 

Anksiyete (kaygı) kişinin değer sistemi ya da güvenlik örüntüsüne bir tehditten dolayı 

yaşanan, bireyin kendine yönelik hissettiği belirsiz bir endişe ve huzursuzluk duygusudur. Duyusal 

eksiklik ve duygular aracılığıyla alınan bilgilerin yanlış yorumlanmasından dolayı çevreyle tam 

etkileşim kuramamaktan kaynaklanır. Günlük hayatta önemli etkisi olan anksiyetenin, eğitim 

hayatında da önemli etkileri bulunmaktadır. Anksiyete ile benzer özellikler gösteren stres, öğrenmeyi 

ve performansı engelleme potansiyeline sahip olduğu için eğitimde önemli bir konudur. Öğrenme 

çıktılarını artırmak ve kritik düşünmeyi sağlamak için eğiticiler öğrencilerin kaygı düzeyini 
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tanımlanmalı ve en aza indirmelidir. Dokunma klinik eğitimler sırasında eğiticiler tarafından bir kursa 

ihtiyaç duyulmadan uygulanabilen basit bir beceridir. Eğiticilerin pozitif ve uygun teması öğrencilere 

kendini iyi hissettirir ve öğrenciler önemli olduklarını düşünürler.Yapılan çalışmalar öğrencilerin 

beceri uygulamalarından önce anksiyete yaşadığını ve anksiyetenin öğrencilerin başarı ve 

performansını azalttığını göstermektedir.  

Amaç:Bu araştırma; dokunmanın intravenöz kateterizasyon beceri uygulaması sırasında öğrencilerin 

anksiyete ve uygulama başarısına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Aralık 

2016-Ocak 2017 tarihleri arasında kontrol gruplu ön test-son test yarı deneysel model kullanılarak bir 

hemşirelik fakültesinin beceri laboratuvarında yürütüldü. Örneklem, uygulama grubu (n=65) ve 

kontrol grubundan (n=65) 130 kişi olarak oluşturuldu. Beceri uygulaması sırasında uygulama 

grubunun omuz, kol veya eline temasta bulunuldu. Verilerin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu, 

İntravenöz Kateterizasyon Beceri Uygulama Kontrol Listesi, Durumluk–Sürekli Kaygı Ölçeği, 

intravenöz kateterizasyon kol maketi kullanılmıştır. Bulgular: Uygulama grubunun yaş ortalaması 

20.36±0.76, kontrol grubunun yaş ortalaması 20.20±0.75 i’di. Uygulama grubunun %89.2’si, kontrol 

grubunun %93.8’i kadınlardan oluşmaktadır. Kişilik özelliği olarak uygulama grubunun %31’i ve 

kontrol grubunun %24’ü kendini sakin olarak tanımladı. Uygulama ve kontrol grubunun beceri eğitimi 

sonrası durumluk kaygı puanın azaldığı fakat sadece uygulama grubunda beceri öncesi ve sonrası 

kaygı puanı arasında anlamlı fark olduğu saptandı. Beceri başarısının uygulama grubunda daha yüksek 

olduğu tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda eğiticilerin öğrencilerin anksiyetesini 

gözlemlemesi ve beceri öncesi anksiyetesi yüksek olan öğrencilere basit dokunma uygulanması 

önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Dokunma; Hemşirelik; Anksiyete; Beceri Eğitimi  
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İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının, 

Sosyobilimsel Konular Kullanılarak Belirlenmesi ve Karşılaştırılması 

 

Ali KOLOMUÇ* 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

 

 

Muammer ÇALIK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma, fen bilgisi, ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyobilimsel konular 

hakkında yargıda bulunurken, bilimsel düşünme alışkanlıklarını kullanma düzeylerini tespit etmek ve 

birbirleriyle sınıf ve program bazında karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen 

Bilgisi (46) ve Sosyal Bilgiler (51) Öğretmenliği Programlarında öğretim gören 48 fen bilgisi ve 51 

sosyal bilgiler öğretmen adayı olmak üzere toplam 97 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Alan taraması 

yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın verileri 32 sorudan oluşan geçerliliği ve güvenirliği 

hesaplanmış Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçek maddelerine 

verilen cevaplar, maddelerin pozitif (1-4) ve negatif (4-1) olmak üzere iki yolla puanlandığı dörtlü 

likert tipi ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, üniversite eğitiminin programlara 

kazandırılmak istenen bilimsel düşünme alışkanlıklarını bilme ve sosyobilimsel konularda karar 

verirken bunları göz önünde bulundurma gibi davranışları arzu edilen düzeyde kazandırama da 

eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bilimsel düşünme alışkanlıklarının 

geliştirilmesi üzerine bir çalışmanın yapılmasının, sosyobilimsel literatüre katkı sağlayacağı önerisinde 

bulunulmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları, Sosyobilimsel Konular, Öğretmen dayları 

 

Determining and Comparing of Primary Preservice Teachers’ Scientific 

Habits of Mind via Socioscientific Issues  
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine the extent to which primary pre-service teachers use 

scientific habits of mind in decision-making procedure on socio-scientific issues and to compare their 

levels with one another in regard to grade and type of programme. The sample consisted of 99 

candidate teachers from Science and Social Science Teacher Education Programmes (46 science 

teachers and 51 social teacher candidates) at Faculty of Education, Artvin Çoruh University in the 

spring semester of 2016-2017 schooling year. Within field survey, the data were obtained from the 

Scientific Habits of Mind Scale with 32 items whose validity and reliability were confirmed. The 

responses given the scale items were scored using a four-point likert type scale in according to two 

types of expected responses, i.e. positive (1-4) and negative (4-1). As a result, it was concluded that 

university education had some deficiencies getting the pre-service teachers to grasp such intended 

behaviours as knowing the scientific habits of mind skills and taking them into consideration in 

decision-making procedure on socioscientific issues. It is suggested that a study focusing on 

improving the pre-service teachers’ scientific habits of mind will make a significant contribution to the 

socioscientific issue literature. 

 

Keywords: Scientific Habits of Mind, Socioscientific Issues, Pre-service Teachers 
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ÖZET 

 

Dengeli ve yeterli beslenme protein, karbonhidrat ve lipitlerin komponentlerinin esansiyel 

besin ögeleri yani vücutta sentezlenemeyen gıdalar ile alınması zorunlu olan esansiyel amino asitler, 

esansiyel yağ asitleri, vitaminler ve minerallerin günlük olarak vücuda alınmasını kapsamaktadır. 

Dengeli beslenme bitkisel ve hayvansal kaynaklardan sağlanan çeşitli proteinleri de içermelidir. Diğer 

taraftan yeterli kalori alımı ise organizmanın fiziksel aktivesi ve diğer biyolojik gereksinimleri için 

gereklidir. Ancak Dünya’nın bazı bölgelerinde insanların kıtlık ve açlıktan muzdarip olmalarına 

rağmen, obezite insan hayatı için Dünya’nın pek çok ülkelerinde büyük problemdir. Diyet 

gereksinimleri hayatın çeşitli devrelerine göre değişebilir örneğin 0-3 yaş, çocukluk, gençlik, yetişkin 

ve yaşlı insan, hafif, orta ve ağır spor dallarına göre, kronik bozukluklar, kronik hastalıklar; diyabet, 

kalp damar hastalıkları, kanser hemen hemen tüm sağlık problemlerinde olduğu gibi. Buna karşın 

bioaktif bileşenler ile desteklenmiş beslenme hastalıkları önlemede ve yaşamı idame ettirmede hem 

koruyan, destekleyen ve yardım eden hem de hastalıkları önlemede önemli faktördür. Sebzeler, 

meyveler ve yenebilen ve tıbbi mantarlar fonksiyonel özellikler ile besleyici faktörleri kapsar. Türk 

tarihinin Orta Asya periyotlarından beri fermente edilmiş geleneksel Türk fermente süt ürünleri; 

yoğurt, kefir ve kımız Türk kültüründen orijinini alır ve organizma için sağlığa yararlı çok önemli 

maddelere sahiptirler. Bunlar orijinal geleneksel Türk gıdalarıdır ve Dünya’ya tanıtılmıştır. Gıdaların 

biobileşikleri veya tıbbi bileşikleri olumlu sağlık etkileri olmaları yüzünden bilim adamları ve insanlar 

için büyük oranda ilgi uyandırmaktadır. Bu maddeler vücudun biyolojik sistemlerine destekleyici 

etkiye sahiptirler. Tıbbi ve yenebilen mantarlar besleyici , yararlı ve fonksiyonel etkileri ile özellikle 

geleneksel Çin Tıbbında çok uzun zamandır bilinmektedir. Bu bilgiler ilgili literatür takip edilerek 

derlemede açıklanacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Dengeli beslenme, sağlık, fonksiyonel bileşikler, beslenme, gıdalar ve içecekler 

 

A Review: Nutritional Benefits and Biocompounds of Food Sources in The 

Diet  
 

ABSTRACT 

 

Balanced and sufficient diet comprises daily intakes of total protein and carbohydrate, lipid 

components with essential nutrients that cannot synthesized in the body although they have to been 

taken from foods. These nutrients are essential amino acids, essential fatty acids, vitamins; and 

nutritive minerals. Balanced diet should contain sufficient kinds of protein consumption originated 

from plants or animal products too. On the other hand, sufficient calorie is necessary for organism 

physical activity and other biological requirements of the body. Thus, today obesity is the big problem 

for human life in many countries in the worldwide, against some of region of world suffering from 

famine and starvation. Diet requirements can change in terms of life such as from 0-3 old, childhood, 

youth, adult and old people, according to sorts of sports fields; light, medium and heavy sports, the 

chronic disorders, chronic diseases; diabetes, cardiovascular diseases, cancer and almost in all of the 

health problems. Beside, balanced nutrition that is supported by bioactive compounds is the important 

factor for healthy life and surviving in both preserving, supporting, helping factor and preventing of 

diseases. The vegetables, fruits and edible and medicinal mushrooms contain nutritive factors with 
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functional properties. The traditional Turkish fermented milk products; yogurt, kefir and kımız 

originated from Turkish culture since Middle Asia periods of Turk history have very important 

beneficial health substances for organism. They are original Turkish product and introduced to world. 

Biocompounds or medicinal compounds of foods are great interests for scientists and people because 

of positive effects to health. These compounds should have supporting mechanism on biological 

systems of body. Medicinal and edible mushrooms are known their nutritive, beneficial, and functional 

effects that especially traditional Chinese medicine for a long time. In the review, these knowledges 

will be explained by following related literature. 

 

Keywords: -Balanced diet, health, functional compounds, nutrition, foods and drinks. 
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ÖZET 

 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyarbakır şehri birçok kültürün ortak 

noktasıdır. Sayısız medeniyeti içinde barındıran Anadolu’nun en önemli kentlerinden biridir. 

Diyarbakır’da tarih boyunca Ermeni, Süryani, Yahudi ve Müslüman gibi çeşitli dinler yaşamıştır. 

Diyarbakır’ın kuzeybatısında yer alan Çermik ilçesinde de bu kültürel çeşitliliği görmek mümkündür. 

Çermik çok sayıda mimari mirası bünyesinde barındırmaktadır. 

Tarihsel süreçte Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir Yahudi cemaati olduğu ve kendilerine ait sinagog 

yapısının bulunduğu tespit edilmiştir. Çermik Sinagogu mimari ve kültürel olarak günümüzde 

unutulmaya yüz tutmuştur. Çermik Saray Mahallesinde bulunan Çermik sinagogu 14.02.2002 

tarihinde Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir. 

Çalışmamızda amaç Çermik Sinagogunun mimari tespitini yaparak bilimsel çevrelerce farkındalığını 

sağlamaktır. Türkiye sinagogları ve Yahudileri ile ilgili yapılan çalışmalarda mimari olarak 

incelenmeyen ve varlığı bilinmeyen Çermik sinagogunun giriş kapısında yer alan İbranice kitabe 

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümünün çalışmasıyla çevrilmiştir. Kitabeye göre yapı 15.yy a 

aittir ve bu bölgede bir Yahudi cemaati bulunduğunu kanıtlamaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda 

Çermik sinagogu ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Sadece akademik olmayan az sayıda edebi 

çalışmada varlığından söz edilmektedir. 

Geçmiş ve geleceği birbirine bağlayacak olan tarihi yapıları yeniden günümüze kazandırmak gerekir. 

Bu çalışmada Çermik Sinagogu’nun rölövesinin alınarak mimari çalışmasının yapılması, mimari 

olarak belgelendirilmesi, koruma sorunlarının değerlendirilmesi ve hasar tespitinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Bu kongre sayesinde uluslararası alanda Çermik sinagogunu tanıtmak ve tarihin 

gizli kalmış mirasını dünyaya kazandırmak hedeflenmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Sinagog, çermik, restorasyon, koruma 

 

Our Facing Extinction Architectural Heritage: The Cermik Synagogue  
 

ABSTRACT 

 

It is the common point of many cultures of Diyarbakir city in Turkey's Southeastern Anatolia 

Region. It is one of the most important cities of Anatolia, which houses countless civilizations. 

Throughout history, Diyarbakır has had various religions like Armenian, Assyrian, Jewish and 

Muslim. It is also possible to see this cultural diversity in the Cermik county located on the north-west 

of Diyarbakir. Cermik is home of many architectural heritages. 

Historically, it has been determined that there is a Jewish community in the Cermik district of 

Diyarbakir and that their synagogue structure is present. Cermik Synagogue has been forgotten 

architecturally and culturally today. The Cermik synagogue located in the Cermik Saray Street was 

registered on 14.02.2002 by the Diyarbakir Preservation Board for Cultural and Natural Assets. 

The purpose of our study is to provide awareness of the scientific societies by making architectural 

determination of Cermik Synagogue. The Hebrew inscription at the entrance gate of the Cermic 

synagogue, whose architecture is not examined in studies about the synagogues of Turkey and Jews, 

and whose existence is unknown, has been translated by the study of the Department of Prehistory of 

Istanbul University. According to the Hebrew inscription, the building belongs to the 15th century and 

proves that there is a Jewish community in this region. There is no information about Cermik 

synagogue in scientific researches. Only a few non-academic literary works speak of their existence. 
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Historical structures that will connect the past and the future together need to be reintroduced daily. In 

this study, it is aimed to take architectural studies of Cermik Synagogue by taking the survey, to 

document it as architectural, to evaluate the protection problems and to determine the damage. 

Through this congress, it is aimed to introduce the Cermik synagogue in the international arena and to 

bring the hidden heritage of the history to the world. 

 

Keywords: Synagogue, cermik, restoration, conservation 
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ÖZET 

 

Türkiye, coğrafi özellikleri ve iklim tiplerinin çeşitlilik göstermesi, iki kıta arasında bir köprü 

niteliğinde olması, farklı fitocoğrafik bölgelerin kesişiminde yer alması gibi sebeplerden dolayı yüksek 

bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu anlamda çok önemli bir hazine konumunda olan 

ülkemizde yaklaşık 10.000 bitki türü doğal olarak yetişmekte iken, tüm Avrupa’da yetişen toplam 

bitki türü sayısı 12.000’dir. Ülkemiz aromatik, dekoratif ve tedavi gücü yüksek tıbbi ve aromatik 

bitkiler konusunda da önemli bir potansiyele sahiptir. İnsanlığın en önemli besin kaynaklarından biri 

olan buğdayın dünyaya yayılış yeri olarak Anadolu; binlerce yıldan beri tedavi maksatlı kullanılan 

ilaçların hammaddesi olan tıbbi ve aromatik bitkileri de içerisinde barındırmaktadır. Bu bitkiler çeşitli 

özelliklerinden dolayı ilaç, baharat, kozmetik, bitkisel çay, sabun boyar madde, parfümeri ve gıda 

katkı maddesi olarak kullanımının yanı sıra estetik özelliklerinden dolayı peyzaj mimarlığı bitkisel 

tasarım çalışmalarında görsel özellikleri bakımından tasarımlarda kullanım potansiyeli yüksektir. Bu 

çalışma kapsamında Isparta ilinde doğal olarak gelişim gösteren bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin çiçek, 

yaprak ve meyve özellikleri gibi bazı morfolojik özellikleri bakımından değerlendirilerek peyzaj 

mimarlığı çalışmalarında kullanım olanakları belirlenmiştir. Bu maksatla kentsel ve kırsal açık ve yeşil 

alanlarda kullanılmaya uygun süs bitkileri ve çevresel istekleri belirlenmiştir. Bu alanlarda 

kullanılabilecek bitki türlerinin seçimi yapılırken, adaptasyon kabiliyeti, çiçek rengi, çiçekli kalma 

süresi, yaprak özellikleri, bitki boyu, bitki formu gibi özellikler dikkate alınmıştır. 
 

Anahtar kelimeler : Tıbbi ver aromatik bitkiler, peyzaj düzenlemesi, peyzaj mimarlığı, Isparta florası 

 

Determination of Usage Opportunities of Medicinal and Aromatic Plants 

Naturally Grown in Isparta Province for Landscape Architecture 

Applications 

 

ABSTRACT 
 

Turkey hosts high plant diversity because of its various geographical features and climate 

types, the fact that it is a bridge between two continents, taking place at the intersection of different 

phytogeographical regions. In our country, which is a very important treasure in this sense, about 

10,000 plant species naturally grown, whereas the total number of plant species that grown in all of 

Europe is 12,000. Our country also has an important potential for aromatic, decorative and highly 

therapeutic medicinal and aromatic plants. Anatolia, one of the most important food sources of 

mankind, is the place where spreading wheat to the world; It also contains medicinal and aromatic 

plants that are the raw materials of medicines used for therapeutic purposes for thousands of years. 

Because of their various properties, these plants have high potential for usage in landscape architecture 

plant design applications due to their aesthetic properties as well as their usage as medicine, spice, 

cosmetic, herbal tea, soap, dye, perfume and food additives. Within the scope of this study, some 

medicinal and aromatic plants naturally grown in Isparta Province were evaluated in terms of 

morphological characteristics such as flower, leaf and fruit characteristics, and their usage possibilities 

in landscape architecture applications were determined. For this purpose, ornamental plants and 

environmental requirements which are suitable for use in urban and rural open and green spaces have 

been determined. When selecting the plant species that can be used in these areas, properties such as 

adaptability, flower color, flowering time, leaf characteristics, plant height, plant form are taken into 

consideration. 
 

Keywords: Medicinal and aromatic plants, landscaping, landscape architecture, flora of Isparta 
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ABSTRACT 

 

Membrane processes are commonly used in the treatment of industrial wastewaters besides 

drinking water treatment and desalination. There are three main sources of motivation that need to be 

addressed in the treatment of industrial wastewater: (1) harmonization with ever-tightening 

regulations, (2) reusable water and (3) valuable raw material recovery. In addition to recovering the 

raw material and water, compliance with the discharge regulations also contributes to the developing 

clean production concept. Ceramic membranes may be advantageous over polymeric ones due to their 

higher mechanical strength and resistance to harsh chemicals and extreme values of pH and 

temperature. However, lack of an effective molecular sieving mechanism limits the widespread usage 

of these membranes. In order to overcome this limitation, ceramic membranes were modified with a 

silica layer and amino groups, simply. Thus, developed membranes became more selective for the 

copper ions in industrial wastewaters.A lab-scale, cross-flow ceramic membrane test unit was used in 

all experiments. Mono-channel tubular ceramic membrane module was tested with molecular weight 

cut-off (MWCO) value of 10 kDa (Filtanium™, TAMI Industries, France). Ceramic membrane 

module was modified with silica and then coated with amino groups. Copper values in concentrate 

streams were 512 and 1280 mg/L calculated from the 128 mg/L feed water with 75% and 90% 

recovery, respectively. Copper solutions prepared with CuSO4 (CuSO4*5H2O, Merck). The tested 

membrane operating pressure was 2 bar. Tested feed water pH values were 4.0 and 5.0. Modified 

membranes were characterized by SEM-EDX, membrane surface charge, XRD, FTIR, and contact 

angle measurements. Modified ceramic membranes have provided better copper rejection than original 

ceramic membranes in our previous studies (Harman et al., 2016). Preliminary results of concentrate 

treatment suggest that modified ceramic membranes could be used for the treatment of membrane 

concentrates originating from industrial wastewaters. Results showed that copper rejection 

performance of modified ceramic membrane was about 22% for 512 mg/L and 18% for 1280 mg/L 

feed concentration. However, it should be underlined that copper removal based on adsorption is 

significant besides enhanced sieving mechanism. Thus, removal efficiency is limited with the 

adsorptive sites on the membrane surface. Studies by employing multi-channel membranes with 

enhanced membrane surface area on pilot scale systems should be conducted to a better understanding 

of the mechanisms. 

Keywords: concentrate, copper, membrane, treatment 
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ABSTRACT 

 

ORAL PRESENTATION  

Honeybees are regarded as one of the key species in nature. Because, they carry benefits vital to the 

continuity of almost all living beings on earth. Unfortunately, these creatures of great importance for 

life are hosts to pathogens such as bacteria, fungi, protozoa, viruses and parasitic mites. These 

pathogens cause severe loss in the hives resulting in bee colony extinction, which is a cause for 

international concern because it results in massive deaths of commercial honeybee stocks. Today, 

beekeepers are using antibiotics and chemical pesticides to control microbial pathogens. The use of 

these substances causes resistant pathogens to develop and leads to the spread of more virulent 

pathogens. So, it is essential to develop effective, and environmentally friendly strategies for the 

control of bee diseases. The positive effects of microbiota on the body of the bee in resisting diseases 

were revealed in some study conducted. Thus, it is envisaged that if the microflora of the honeybees is 

supported, they may be more resistant to diseases. For this reason, in this study, the immediate need 

was to first define the microbiota in healthy honeybees and their products. The bacteria were isolated 

from the honeybees and their products. The isolates were identified based on morphological, 

physiochemical and molecular with 16S rDNA sequences. Finally, nineteen bacteria were identified as 

Lactobacillus kunkeei (HD4, HD6), Staphylococcus warneri (HD5, HD20), Fructobacillus fructosus 

(HD8), Staphylococcus lentus (HD9), Pantoea vagans (HD10), Bacillus licheniformis (HS6), 

Pluralibacter pyrinus (HS10), Pantoea anthophila (HS11), Pantoea agglomerans (HD11), Bacillus 

cereus (HS1, HS3), Bacillus safensis (HS2, HS4, HD18), Escherichia coli (HD13) and Enterobacter 

cloacae (HS19 and HS20). The next study will be aimed at using biological preparations, especially 

those produced from the encoded isolates HD4, HD6, HD8, HD18, HS2, HS4, and HS6, against bee 

pathogens. 
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ABSTRACT 

 

Plants have been used for thousands of years to treat health or to prevent diseases. Because, 

they contain active components that are very important healthy. There is a need for detailed 

exploration of medically important plants for new drug designs. In this study, the medically important 

plants for people in Hakkari and its around were used. These plants are known as heliz and kenger. 

The antibacterial and antioxidant activities of these plants were investigated. Respectively, hexane, 

ethanol and acetone extracts of two plants were evaluated for antioxidant activity using DPPH (2,2-

diphenyl-1-picryl-hydrazyl) method and antimicrobial activity using agar well diffusion method. The 

high antimicrobial activity of the extracts was determined against indicator microorganisms as 

Bacillus subtilis ATCC 6633, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 

25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella 

pneumonia ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus vulgaris ATCC 13315, 

Salmonella typhimurium ATCC 14028, Yersinia pseudotuberculosis ATCC 911, Enterobacter cloacae 

ATCC 13047 and Candida albicans ATCC 64548. The high antioxidant activities of the extracts were 

determined. 

 

Keywords: Antimicrobial activity, Antioxidant activity, Edible Wild Plants, Turkey 
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ABSTRACT 

 

Due to the heterogeneous distribution of metals, especially those with industrial importance 

(aluminum, copper, nickel, etc.) and precious metals (gold, silver, etc.), there is considerable 

fluctuation in the supply and cost of these metals due to world trade balances, exchange rates and 

political uncertainties. However, industries want to build their future projections on predictable data. 

In this context, it is desirable for all sectors to increase the recycling processes and the internal supply 

ratio by reducing the external procurement rate for the use of critical raw materials. The recovery of 

some valuable metals from concentrate streams from membrane processes plays an important role in 

increasing the operational feasibility of the industry. Membrane processes can provide very efficient 

metal removal with a proper design (Mohammad et al., 2004). Concentrated streams from membrane 

processes may contain significant amounts of metal content depending on the type of industry. The 

complex physico-chemical characteristics of concentrate streams can sometimes influence the 

efficiency in recovery steps. However, as there are many old and new methods of recovering metals 

from aquatic environments, this plays a minor role in metal recovery. 

Iron (10 µm, powder form, Merck) was used for cementation processes and copper solutions prepared 

with CuSO4 (CuSO4*5H2O, Merck). During the cementation process, tested operating temperatures 

were 20, 30 and 40 C. Selected agitation speeds were 200, 300 and 400 rpm. Copper values in 

concentrate streams were 512 and 1280 mg/L calculated from the 128 mg/L feed water with 75% and 

90% recovery, respectively. The tested reaction durations were 20, 40 and 60 minutes. 

Preliminary results suggest that cementation process is suitable for the recovery of copper from 

concentrate streams. More than 90% of copper was cementated in solid form. Especially higher copper 

concentrations led to enhanced copper recovery values. No significant effect of reaction duration and 

agitation speeds were observed within the tested ranges. Copper recovery was slightly enhanced for 

the elevated temperature values. Effective separation and recovery of copper by the proposed method 

has a strong potential to improve overall process feasibility.  
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ÖZET 

 

Schiff bazları, katı halde fotokromik ve termokromik özelliklerinden dolayı disiplinler arası 

öneme sahiptir. Bu bileşikler, biyolojik aktivitelerinden dolayı anti-tümör, anti-alerjik ve antibiyotikler 

gibi önemli ilaçların sentezinde başlangıç materyali olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Schiff bazı 

molekülleri sıcaklık ve ışık etkisiyle şekillenebilen elektron konjügasyonuna sahip olmaları nedeniyle 

de güçlü lineer olmayan optik özelliklere sahip olabilmektedirler. Lineer olmayan optik (NLO) etki, 

ilk elektromanyetik alanlardan genlik, faz ve frekans veya diğer yayılma karakteristikleri değiştirilmiş 

yeni alanlar üretmek için, çeşitli ortamlardaki elektromanyetik alanların etkileşimlerinden ortaya çıkar. 

Etkili lineer olmayan optik özellik sergileyen moleküller telekomunikasyon, veri depolama ve optik 

sinyal işlemede potansiyel uygulamalarından dolayı yoğun olarak araştırılmaktadır. Yoğunluk 

Fonksiyoneli Teorisi (DFT) son yıllarda yaygın kullanıma sahip bir teorik modelleme yöntemidir. 

Hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler deneysel olarak gözlenenlerle uyum içerisindedir. Bu 

sebeple DFT hesapsal maliyeti düşürerek birçok moleküler özelliğin hesaplanmasına olanak 

sağlamaktadır.Bu çalışmada yeni bir Schiff bazı bileşiği üzerine bazı DFT hesaplamaları 

gerçekleştirildi. Modelleme için başlangıç geometrisi olarak X-ışını kırınımı deneyinden elde edilen 

moleküler geometri kullanıldı. Bileşiğin farklı çözücü ortamlarda lineer olmayan optik (NLO) 

özellikleri, sınır orbitalleri (FMOs) ve moleküler elektrostatik potansiyel haritası (MEP) çalışıldı ve 

araştırıldı. Molekülün lineer olmayan optik davranışının sınır orbitalleri ve çözücü polaritesiyle ilişkisi 

tartışıldı. Bu çalışmanın organik moleküller ve teorik hesaplamalar üzerine çalışan araştırmacılar için 

faydalı olacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Schiff Bazı, DFT, sınır orbitaller, NLO, MEP 

 

Quantum Mechanical Calculations on a New Schiff Base Compound 
 

ABSTRACT 

 

Schiff bases have interdisciplinary conservation due to their photochromic and thermochromic 

properties in solid state. These compounds are used as starting materials in the synthesis of important 

drugs such as anti-tumors, anti-allergics and antibiotics due to their biolagical activities. In addition, 

Schiff base molecules can have strong non-linear optical properties because of their electron 

conjugation, which can be formed by temperature and light effects. Nonlinear optical (NLO) effects 

arise from the interactions of electromagnetic fields in various media to produce new fields altered in 

phase, frequency, amplitude or other propagation characteristics from the incident fields. The 

molecules, exhibiting efficient nonlinear optical properties, have been investigated intensively due to 

their potential applications in telecommunications, data storage and optical signal proccessing. Density 

Functional Theory (DFT) is a theoretical modelling method with widespread use in recent years. The 

data obtained from the theoretical calculations are in a good agreement with the results obtained from 

the experimental data. For this reason, the DFT allows for the calculation of many molecular 

properties by reducing the computational cost. In this work, some DFT calculations were performed 

on a new Schiff base compound. For the modelling, the molecular geometry obtained from the X-ray 

diffraction experiment was used as the initial geometry. Frontier molecular orbitals (FMOs), molecular 

electrostatic potential (MEP) have been studied and investigated that the nonlinear optical properties 

of the compound in different solvent environments. The relationship of nonlinear optical behavior of 
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the molecule to FMOs and solvent polarity was discussed. This work is thought to be useful for 

researchers working on organic molecules and theoretical calculations. 

 

Keywords: Schiff Base, DFT, Frontier molecular orbitals, NLO, MEP 

 

Teşekkür 

 
Bu çalışma Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje 

No: FEN-BAP-A-140316-26, 2016) 
 

  



83 

 

Güvenli Eğitim Ortamının Oluşturulmasında İş Güvenliği Bilinci: 

Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma 

 

Rabia BALCI* 

Amasya Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Sanayi alanında yaşanan değişimlerle önemli bir alan haline gelen iş sağlığı ve güvenliği, 

ülkemizde 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çıkması ile profesyonel bir 

alan olmaya başlamıştır. Kanun ile beraber özel ve kamu ayrımı ortadan kaldırılmış ve tüm işyerleri 

için iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yapılması kademeli olarak zorunlu hale getirilmiştir. Bu 

kapsamda kamu işyerleri içerisinde yer alan eğitim kurumları da önlem alma yükümlülüğü altına 

girerek, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren iş güvenliği çalışmalarını profesyonel destek yardımı ile 

yürütecektir. Ancak kamu işyerlerinin ve çalışanlarının henüz iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip 

olmaması uygulamada sorunların ortaya çıkabileceği düşüncesini doğurmaktadır. Yapılan çalışma ile 

amaçlanan, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin iş sağlığı ve güvenliği bilincine 

sahip olup olmadığını, ayrıca okullarda güvenli ortam yaratmak için hangi faktörleri dikkate almamız 

gerektiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla İstanbul iline bağlı Zeytinburnu ilçesinde dört ortaokul 

üzerinde anket çalışması yapılmış, bu anket çalışması öğretmenlere ve idarecilere uygulanmıştır. Elde 

edilen bulgular SPSS 24 paket programı ile kapsamlı şekilde yorumlanmıştır.  
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Occupational Safety Awareness in the Creatıon of Safe Training 

Environment: a Study on Teachers  
 

ABSTRACT 

 

Occupational health and safety, which has become an important field with the changes that 

occurred in the field of industry, has become a professional field in our country with the Law No. 6331 

on Occupational Health and Safety in 2012. With this law, the distinction between private and public 

was eliminated and since then, occupational health and safety measurements for all workplaces have 

been gradually made mandatory. In this context, public education institutions are obliged to take 

preventive measures and from 1 July 2017, these institutions will carry out occupational safety studies 

with the help of professional support. However, the fact that public workplaces and employees do not 

yet have the awareness of occupational health and safety leads to the idea that some problems may 

arise in practice. This study aims to find out whether the teachers and administrators who work in 

secondary schools have an awareness of occupational health and safety and what factors should be 

taken into account in order to create a safe environment in schools. To this end, a questionnaire study 

was conducted on four secondary schools in Zeytinburnu, Istanbul, and this questionnaire was applied 

to the teachers and administrators. The findings were extensively interpreted by the SPSS 24 package 

program. 
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Ortaokul matematik dersi öğretim programı, öğrencilerin yaşamlarında ve sonraki eğitim 

aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını 

amaçlamaktadır. Matematiği öğrenmek; temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra 

matematikle ilgili düşünmeyi, problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda 

önemli bir araç olduğunu fark etmeyi de içerir. Dolayısıyla matematik öğretmeni adaylarının 

programın gereklilikleri konusunda yetkin bir şekilde mezun olmaları önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda matematik öğretmen adaylarının matematik öğretim programında anlatmayı tercih edeceği 

ve etmeyeceği konuları belirlemek, adayları mesleğe hazırlamak için önemli bir basamaktır. Buradan 

hareketle öğretmen adaylarının öğretmekte çekindikleri konuların tespit edilmesi ve öğretmen 

eğitiminde bu konulara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama 

modelinde yürütülen bu çalışma, ortaokul matematik öğretmenliği son sınıfında öğrenim görmekte 

olan adaylarla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan, 

ortaokul matematik öğretim programındaki tüm matematik konularını içeren bir form kullanılmıştır. 

Bu form kapsamında öğretmen adaylarından anlatmak için tercih ettikleri ilk 3 konuyu ve anlatmakta 

çekindikleri 3 konuyu belirlemeleri istenmiştir. Verilerin analizinde yüzde ve frekans değerlerinden 

yararlanılmakta olup analizler devam etmektedir. Araştırmanın sonucunda ortaokul matematik 

öğretmen adaylarının anlatmaktan çekindikleri konular belirlenerek öğretmen adaylarının mezun 

olmadan önce bu konularda eksikliklerinin giderilmesi için çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. 
 

Anahtar kelimeler : öğretmen adayı, öğretmen eğitimi, ortaokul matematik öğretim programı 

 

Subjects Prospective Mathematics Teachers Have Difficulty To Teach: 5-8 

Mathematics Curriculum Sample  
 

ABSTRACT 
 

The elementary school mathematics curriculum aims to acquire mathematical knowledge, 

skills and attitudes that students may need in their life and subsequent education stages. To learn 

mathematics; in addition to acquiring basic concepts and skills, to think about mathematics, to 

conceptualize problem solving strategies, and to realize that mathematics is an important tool in real 

life. Therefore, it is important that candidates of mathematics teachers should graduate competently on 

the requirements of the program. In this context, it is an important step to prepare the candidates for 

the profession by determining the subjects that the mathematics teacher candidates would prefer to 

teach or not in the mathematics curriculum. From this point, it is aimed to determine the subjects from 

curriculum that the teacher candidates have hesitated to teach and to develop a solution proposal for 

these issues in teacher education. This study was conducted in descriptive research model with 

candidates studying in the final year of elementary school mathematics teacher education. As a data 

collection tool, a form created by researchers that included all mathematical topics in the elementary 

school mathematics curriculum was used. Within the scope of this form, it is required from teacher 

candidates to select the first 3 subjects they would prefer to teach and the 3 subjects they would not 

prefer. In the analysis of the data, percentage and frequency values are being utilized and analysis is 

ongoing. As a result of the research, the subjects that the elementary school mathematics teacher 

candidates have difficulty to teach will be determined and the solution proposal for eliminating the 

deficiencies of the teacher candidates before graduation will be emphasized. 

 

Keywords:matematik - prospective mathematics teachers, teacher education, mathematics curriculum  
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ÖZET 

 

Serbest amino asit içeren şaraplarda dekaboksilasyon sonucu oluşan azotlu bileşiklere biyojen amin 

adı verilmektedir. Histamin, tiramin, putresin, kadaverin en önemlileridir. Vücutta belli düzeyde 

önemli biyolojik görevleri olmasına rağmen miktarları bozulma derecesini belirler.  

Toksik etkilerinden dolayı analiz edilerek belirlenmesi önemlidir. Gıdalarda 10-100mg/100g biyojen 

amin alımının risk teşkil edeceği bilinmektedir. Şaraplarda bu sınır 2-10 mg/l olarak belirlenmektedir. 

Türk Gıda Kodeksinde ise şaraplarda histamin değeri 10 ppm ile sınırlandırılmıştır. Yasal 

düzenlemelerin daha detaylı yapılması gerekir. 

Şarap tüketimi sonrasında meydana gelen baş ağrısı, ve mide rahatsızlıklarının nedeninin içerdiği 

kükürt miktarından kaynaklı olduğu bilinmekte fakat yapılan çalışmalar asıl nedenin aminoasit 

dekarboksilasyonu sonucu oluşan maddelerin toksik etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu çalışma farklı üretim prosesi uygulanmış ve farklı üzüm çeşitleri kullanılmış olan şaraplarda amino 

asit dekarboksilasyonu sonucu meydana gelen toksik maddelerin ve miktarlarının tespit edilmesi, bu 

miktarın üzüm çeşidi ve üretim şekline göre değişimini ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti 

amacıyla HPLC (Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi ) yöntemiyle analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: şarap, biyojen amin, HPLC, toksit madde- 

 

The Detection of Toxic Substances Occurring as a Result of Amino Acid 

Decarboxylation in the Homemade and Factory-Made White and Red Wine  
 

ABSTRACT 

 

The nitrogenized compounds that form as a result of decarboxylation in the wines with free amino 

acids are named as biogenic. The most important ones are histamine, tyramine, putrescine and 

cadaverin. Although they have important functions in the body to a certain level, their quantities 

determine the degree of decomposition.Due to its toxic effects, it is important to determine the 

quantities after the analysis. The intake of 10-100mg/100g biogenic amine in foods is known to pose a 

risk. This limit in wines is determined as 2-10mg/1. According to Turkish Food Codex, histamine 

value in wines is limited to10ppm. Legal regulations should be more detailed. 

The cause of the headache and stomach disorders after wine consumption is known to result from the 

sulfur quantity the wine contains. However, the studies conducted reveal that the main reason is the 

toxic effect of the substances occurring as a result of the amino acid decarboxylation. 

This study made some analysis through the method of HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) 

with an aim to detect the toxic substances and its quantities in the wines to which different process of 

production is implemented and in which different grape assortment is used. With this study, it also 

attempts to show this quantity’s dependency on the grape assortment and the process of production. 

Lastly, it aims to find out its effects on the human health. 

 

Keywords: wine, Biogenic amine, HPLC, Toxıc materıal  
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ÖZET 

 

Doğal olarak insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmaların metabolizmalarında bulunan balık ve balık 

ürünleri, peynir, et ve et ürünleri, çikolata, şarap ve bira gibi gıdalarda serbest aminoasitlerin 

dekarboksilasyonu sonucu oluşan azotlu bileşikler biyojen aminleri oluşturmaktadır.  

Şaraplarda biyojen amin oluşumu sadece aminoasit ve belirli mikroorganizmaların varlığı ile ilişkili 

olmayıp diğer faktörlere de bağlıdır. Uygun ısı, pH ve yeterli miktarda amin oluşturabilen 

mikroorganizma olması durumunda, amin oluşumunun hızlandığı; ancak tuz oranının %5’ten fazla 

olması durumunda ise biyojen aminlerin oluşumunun azaldığı bildirilmektedir. 

Hammadde kalitesi, şarap üretim prosesi, sıcaklık ve kükürt uygulaması, malolaktik fermentasyon, 

mayşe fermentasyonu ve süresi, fıçıda olgunlaştırma süresi, depolama koşulları, şırada bakteri ve 

maya gelişimi, bentonit uygulaması biyojen amin oluşumunda rol oynamaktadır.  

Biyojen aminler canlı bünyesinde pek çok önemli fonksiyon üstelenmiş olmalarına rağmen gıdalarla 

fazla miktarlarda alınmaları sonucu gıda zehirlenmelerine neden olmaktadırlar. Bu nedenle tespit 

edilmeleri ve hangi koşullarda artabileceğinin bilinmesi önemlidir.  

Özellikle histamin ve tiraminin alkollü içkiler yolu ile vücuda alınmalarından sonra baş ağrısı, mide 

rahatsızlıkları, deride kızarma gibi sağlık problemlerine neden olmaktadır. Bir çok araştırmacı 

şaraplarda başağrısına olan histamin miktarının maksimum düzeyi olarak 10 mg/L’yi vermektedir. 

Ancak bazı araştırmacılar ise 8 mg/L düzeyinde histaminin baş ağrısını tetiklediğini ortaya 

koymaktadırlar. 

Bu çalışma kullanılan çeşit, depolama koşulları ve üretim prosesi bilinen örnek şaraplarda mevcut olan 

biyojen aminlerin tespit edilmesi ile mevcut koşulların biyojen amin miktarları üzerindeki etkisinin 

tespiti amacıyla Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazında gerçekleştirilmiştir . 

 

Anahtar kelimeler: üzüm, şarap, dekarboksilasyon, HPLC - 

 

The Process of Production in Wines, Grape Assortment and The Effect of 

Storage Conditions on The Decarbocylation of Amino Acids  
 

ABSTRACT 

 

Naturally, nitrogenized compounds that formed as a result of the decarboxylation of the free amino 

acids in the foods such as fish and fishery products, cheese, meat and meat products, chocolate, wine 

and beer... found in the metabolisms of men, plants, animals and microorganisms, comprise of the 

biogenic amines. 

The constitution of biogenic amine in wines is not only related to the amino acid and the existence of 

certain microorganism but it is also dependent on other factors. In case there are enough 

microorganisms that are able to constitute amines sufficiently with adequate heat, and pH, it is 

reported that the constitution of amine accelerates. On the other hand, it is reported that the 

constitution of biogenic amines decreases in case the salt rate is higher than %5. 

Raw material quality, the process of wine production, heat and sulphure implementation, malolactic 

fermentation, mash fermentation and its time, ripening time in the barrel, storage conditions, bacteria 

in the unfermented grape juice and ferment evolution, bentonite implementation all have a role in the 

constitution of biogenic amin. 
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Biogenic amines result in food poisoning as a result of its excessive intake of with foods although they 

undertake important roles in the bodies of living beings. For this reason, it is important to detect them 

and under what conditions they can be increased. 

Particularly histamine and tyramine after their intake into the body through alcoholic drinks cause 

health problems such as headache, stomach disorders, and erythematosus... A lot of researchers 

determine the maximum level of the histamine quantity that causes headache 10 mg/L. However, some 

researchers argue that 8mg/L level of histamine triggers headache. 

This study is made through the device called High Pressure Liquid Chromatography with a purpose to 

see the effect of current circumstances on the biogenic amine quantities by establishing the current 

biogenic amines in the sample wines about which the used assortment, storage conditions and process 

of production are already known. 

 

Keywords: Grape , Wine, Decarbocylation, HPLC 
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ÖZET 

 

Bu çalışma, Sinop ilinde 1 Ocak 1900 ve 31 Aralık 2008 tarihleri arasında meydana gelen 4.0 ve daha 

büyüklükteki depremler kullanılarak olasılıksal ve istatistiksel yöntemlere dayanılarak sismik bir 

tehlike analizi ortaya koymaktadır.  

Deprem bölgeleri haritasına göre Sinop birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerine 

ayrılmıştır. Çalışma alanımızın koordinatları 40.66°-42.82°N ve 32.20°-36.55°E arasında 

kapsamaktadır. Son 108 yıldaki depremlerin farklı ölçeklerde kaydedilen farklı büyüklükleri ortak bir 

ölçeğe (Mw) dönüştürülmüştür. Daha sonra, Sinop ilindeki potansiyel sismik kaynakları 

değerlendirmek için deprem kataloğu yeniden derlenmiştir. Boore ve diğ. (1997) ve Kalkan ve Gülkan 

(2004) tarafından verilen zayıflama ilişkilerini kullanarak 475 yıllık tekrarlama dönemine karşılık 

gelen en büyük yer ivmeleri, merkezi bölgedeki ana kaya için 0.14 g olarak tespit edilmiştir. Sismik 

tehlike eğrilerini karşılaştırıldığında, Sinop’taki sismik tehlike potansiyelinin mekânsal varyasyonları 

gösterilerek, tekrarlanma periyodunu 475 yıl olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Sismik tehlike analizi, Kuzey Anadolu Fayı, Olasılıksal ve istatistiksel yöntemler- 

 

Seismic Hazard Analysis Using Probabilistic and Statistical Methods of 

Sinop Province (Turkey) 
 

ABSTRACT 

 

Using 4.0 and greater magnitude earthquakes which occurred between 1 January 1900 and 31 

December 2008 in the Sinop province of Turkey this study presents a seismic hazard analysis based on 

the probabilistic and statistical methods.  

According to the earthquake zonation map, Sinop is divided into first, second, third and fourth-degree 

earthquake regions. Our study area covered the coordinates between 40.66°– 42.82°N and 32.20°– 

36.55°E. The different magnitudes of the earthquakes during the last 108 years recorded on varied 

scales were converted to a common scale (Mw). The earthquake catalog was then recompiled to 

evaluate the potential seismic sources in the aforesaid province. Using the attenuation relationships 

given by Boore et al. (1997) and Kalkan and Gülkan (2004), the largest ground accelerations 

corresponding to a recurrence period of 475 years are found to be 0.14 g for bedrock at the central 

district. Comparing the seismic hazard curves, we show the spatial variations of seismic hazard 

potential in this province, enumerating the recurrence period in the order of 475 years. 

 

Keywords: Seismic hazard, North Anatolian Fault, Probabilistic and statistical methods 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, İstanbul-Atakent bölgesinde daha sonra yapılması planlanan mühendislik yapıları 

öncesi, zemin özellikleri ve yer hareketleri nedeniyle doğabilecek olan problemlere karşı alınması 

gereken tedbirler amacıyla yeraltı yapılarının modellenme çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Sondaj kuyularından elde edilen malzeme bilgileri ve litolojik kesit doğrultuları Ceylan Formasyonu, 

Danişmen Formasyonu ve Çekmece Formasyonu üzerindedir. Çalışmalarda jeofizik yöntemlerden 

çoklu elektrot yöntemi ile çok kanallı yüzey dalgası analizi (MASW) yöntemi uygulanmıştır ve elde 

edilen sonuçlar sondaj kesitleri ile karşılaştırılmıştır. Jeofizik yöntemlerden elde edilen özdirenç 

değişimleri, sismik ortamlar ve mevcut topografyada varlığı görülen derelerin izleri 2B ve 3B 

grafiklerde işaretlenmiştir. Tüm sonuçların uyum içerisinde olduğunun tespitinden sonra inceleme 

sahasının yeraltı modellemesi yapılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Yüzey Dalgası Analizi, MASW Yöntemi, Elektrik Özdirenç, Sondaj Kuyusu, 

Modelleme- 

 

Western Atakent Area the Underground Investigation and Modelling  
 

ABSTRACT 

 

In study, the prior engineering structures planned to be done later in İstanbul-Atakent area, a modeling 

study of underground structures has been carried out for the purpose of to be taken against the 

problems that may arise due to soil properties and ground movements.  

Material information obtained from drilling wells and line sections are on the Ceylan Formation, 

Danişmen Formation and Çekmece Formation. Multiple electrode method from geophysical methods 

and Multi-channel surface wave analysis (MASW) methods were used in the studies and obtained 

results were compared with the drilling sections. The resistivity changes obtained from geophysical 

methods, traces of seismic environments and existing skies of existing topography, it is marked in 2D 

and 3D graphics. Underground modeling of the examination area was made, after the determination 

that all the results are in accordance. 

  

Keywords: Surface Wave Analysis, MASW Method, Electrical Resistivity, Drilling Wells, Modelling 
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ÖZET 

 

Çalışmada, ülkemizin çeşitli bölgelerinden toplanan 17 adet karpuz genotipi, 2 adet standart çeşit ve 2 

adet F1 hibrit çeşit olmak üzere toplam 21 adet karpuz genotip ve çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. 

Atmosfer kontrollü iklim odasında su kültüründe Hoagland besin çözeltisi kullanılarak yetiştirilen 

fideler 4-5 gerçek yapraklı oldukları zaman ortama kademeli olarak toplam 100 mM’lık NaCl tuz 

stresi uygulanmıştır. Bu çalışmada karpuzun, tuza tolerans özelliği ile tohum iriliği ve kotiledon 

yaprağı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karpuz genotipleri içinden tuz stresine karşı 

bitki gelişimi ve iyon alımında farklı tepkiler ortaya koyduğu anlaşılmıştır. Tohum ağırlıkları ve 

kotiledon yaprakları büyük olan 18, 22, 28, 31, 36, 41 nolu karpuz genotipleri iyon alımında daha 

seçici davrananarak tuz zararından daha az etkilenmişlerdir. Tohum ağırlıkları ve kotiledon yaprak 

ağırlıkları az olan 35, 37, 38, 39 ve 40 nolu karpuz genotipleri iyon alımında seçici davranamamış ve 

tuz zararından daha çok etkilenmişlerdir Çalışmada kullanılan parametrelerin birbirleriyle çok yüksek 

düzeyde korelasyon gösterdikleri görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: Karpuz Genotipi, Tuz Tolerans, İyon- 

 

Investigation of The Relationship Between Salt Tolerance Characteristics, 

Cot  
 

ABSTRACT 

 

In the study, a total of 21 watermelon genotypes and species were used as material, including 17 

watermelon genotypes, 2 standard varieties and 2 F1 hybrid varieties collected from various regions of 

our country. A total of 100 mM NaCl salt stress was applied gradually to the medium when the 

fidelites grown in Hoagland nutrient solution in an atmosphere controlled climate climate were 4-5 

true leaves. In this study, it is aimed to investigate the relationship between waterpowder, salt 

tolerance and seedlings and cotyledon leaf. It has been understood that the watermelon genotypes have 

different responses to salt stress against plant growth and ion uptake. The watermelon genotypes 18, 

22, 28, 31, 36, 41, with large seed weights and cotyledon leaves, were more selective in ion uptake and 

were less affected by salt damage. Watermelon genotypes 35, 37, 38, 39 and 40 with low seed weights 

and cotyledon leaf weights were not selective in ion uptake and were more affected by salt damage. It 

is seen that the parameters used in the study have a very high correlation with each other. 

  

Keywords: Watermelon genotype, Salt Tolerance, Ion 
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ÖZET 

 

Kadmiyum (Cd) stresi uygulanmış biber bitkilerine aynı zamanda giberallik asit (GA3) uygulanarak 

bitkilerin strese olan tepkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, farklı dozlardaki (0, 20, 

40, 60 ppm, CdCl2) Kadmiyum klorür ve GA3 (10 ppm) uygulamaları sonunda, yapraklardaki 

semptomlara göre strese dayanım skalası ve mineral element analizleri (K, Cu, Zn, Fe, Mn, Mg ve Cd 

); araştırılmıştır. Denemede, su kültüründe, kontollü şartlarda yetiştirilen Demre Sivri biber çeşidi 

kullanılaılmıştır.  

Bu araştırma biberde Cd uygulamalarının Cd, Fe, Zn, Cu, Mn, Mg ve K konsantrasyonları üzerine 

önemli etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca Cd uygulaması ile birlikte 10 ppm tek dozda uygulanan 

GA3 uygulamasının özellikle bitkilerin yapraklarındaki iyon birikimlerini artırdığı görülmüştür. 

Stres altındaki bitkilere GA3 hormonu uygulandığında bitkilerin stresten korunmak için bitki 

gelişimini inhibe ederek, iyon alımınıda artırarak ve iyon dengesini iyi ayarlayarak bitkinin stresten 

kaçınmasını sağladığını görmekteyiz.  

 

Anahtar kelimeler: Biber(Capsicum annuum L:), kadmiyum, giberellik asit, hormon, ağır metal stresi- 

 

Effects of GA3 Hormone Aplication on ion Accumulation in Paper Plant 

Under Cadmium Stress  
 

ABSTRACT 

 

Different doses of cadmium applied to the pepper plants, and also to understand that recover from 

stress to plants under cadmium stress by 10 ppm GA3 applied. At the end of this application; the scale 

resistance according to the symptoms of stress in leaves and mineral element (K, Cu, Zn, Fe, Mn, Mg 

and Cd) content were investigated. In the experiment, the water culture, Demre long green pepper 

varieties grown under controlled conditions were used. 

This research Cd applications on the pepper, , Cd, Fe, Zn, Cu, Mn, Mg and K concentrations, showed 

that the major effect on. Also, with cadmium application of applied GA3 application in a single dose 

of 10 ppm, particularly an increased ion accumulation in the leaves of plants. 

The plants are under stress when applied GA3 hormone, inhibits plant growth to be protected from the 

stress of plants, increasing the uptake of ions and by fine-tuning the ion balance, we see that ensures 

avoidance of plant stress. 

 

Keywords: Pepper (Capsicum annuum L :), cadmium, gibberellic acid, hormones, heavy metal 

stress 
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ÖZET 

 

Makalede, dil problemi analiz edilerek, dil bilimin en güncel ve karmaşık meselelerinden olan "İnsan 

ve dil", "dil ve düşünce", "düşünce ve konuşma", "dil ve konuşma" gibi kavramlara açıklık 

getirilmiştir. "Dil ve düşünce" mekanizması sadece dil bilimi değil, aynı zamanda psikolojik 

hükümlerle ilgili olduğundan dolayı konu, her iki bilimin kombinasyonunun gerekçesiyle 

incelenmiştir. Düşünce, olay ve varlığın idrak edilmesini içeren mekanizma olarak kendini dilde 

bulduğundan dolayı, bu kavramlar birbirleriyle vahdetden oluşan, bir sistemin farklı yönleri olarak 

faaliyet yapan dilbilimi faktörleri olarak tetkik edilmiştir. İnsanın beyin fonksiyonu "3d formatlı 

mekanizmanı" oluşturan düşünce, duygu ve davranış gibi sürekli hareket eden ve onu yöneten 

sistemden oluşmaktadır. Dolayısıyla, düşünce, duygu ve davranışın sınırlarının belirlenmesi önemli 

faktörlerdendir, aksi takdirde, yanlış davranıslar oluşa bilir. "3D mekanizması" nin düşünce ve duygu 

sistemleri, kendi kaynağının dilde bulan konuşma Bildirgesi'nde tezahür ettiğinden, etrafımıza kendi 

konuşmamızla hangi mesajı vermemizle ilgili olarak kabul edeceğimiz duygular da aynı mahiyet 

taşıyacak. 

 

Anahtar kelimeler: "3D mekanizması", psikodilbilim, dil, düşünce, duygu, konuşma - 

 

 

"3d" Mechanism in Language System 
 

ABSTRACT 

 

In the article, "Human and language" which is one of the most up-to-date and complex issues of 

linguistic and some other concepts of language such as” language and thought", "thought and speech", 

"language and speech" clarified. "Language and thought" mechanism are not only a linguistic, at the 

same time linked to psychological conditions so, the issue was investigated on the grounds of both 

science combinations. 

The thought is a kind of mechanism combining the event and the sense of being and finding its 

expression in a language these concepts have been investigated as psycholinguistics factors that are 

shaped by each other and act as different aspects of a system. The brain function of the human consists 

of a system that constantly moves and manages such as thoughts, feelings, and behaviors that 

constitute the "3d format mechanism". Therefore, determining the boundaries of thoughts, feelings, 

and behaviors is important, otherwise, the wrong behavior will occur. Since the thought and emotional 

systems of the "3D mechanism" manifest its source at the Speech Declaration, the feelings that we will 

accept as depending on which message we give our message will have the same nature. 

 

Keywords: 3D mechanism, psycholinguistics, language, thinking, feeling, speech 
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ÖZET 

 

Sentezi gerçekleştirilen o-hidroksi Schiff bazlı kristal X-ışını kırınım yöntemi, FT-IR ve UV-Vis 

spektrometresi ve hesaplamalı kimya yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. X-ışını kırınım yöntemi 

ve spektroskopik analizler (FT-IR ve UV-Vis) sonucunda yapı katı halde enol-imin formunu 

benimsemiştir. Hesaplamalı yöntemlerden yoğunluk fonksiyonel kuramı (YFK) kullanılarak enol-keto 

tautomerizasyonu B3LYP/6-31G(d,p) kullanılarak enol ve keto formları için ayrı ayrı hesaplanmış ve 

karşılaştırılmıştır. Enol formunun teorik hesaplama sonuçları deneysel verileri iyi bir şekilde temsil 

etmiştir. Bunlara ek olarak deneysel olarak elde edilemeyen elektrostatik potansiyel (MEP), çizgisel 

olmayan optik özellikler (NLO), Mulliken populasyon yöntemi, doğal populasyon yöntemi aynı teorik 

hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler : X-ışını, FT-IR ve UV-Vis spektroskopisi, Kimyasal Aktivite, Çizgisel Olmayan 

Optik Özellikler 

 

 

Experimental (X-ray, FT-IR and UV-Vis) and Theoretical Investigation of 

(E)-2-((3-fluorophenylimino)methyl)-3-methoxyphenol  
 

ABSTRACT 

 

A new o-hydroxy Schiff base of the title compound was isolated and investigated by experimental X-

ray diffraction method, spectroscopic methodologies (FT-IR, UV–Vis spectroscopy) and 

computational chemistry method. The X-ray diffraction, FT-IR and UV–Vis analyses of the title 

compound reveal the existence of enol form in the solid state. Computational investigation (DFT) of 

enol–keto tautomerism was carried out at B3LYP/6-31G(d,p) level for both enol and keto forms. The 

results obtained for enol form are more compatible to the experimental results than those of keto form. 

Additionally chemical activity, molecular electrostatic potential (MEP), non-linear optical properties 

(NLO), Mulliken population method, Natural population analysis (NPA) have been perfomered with 

the same level of theory.  

 

Keywords: X-ray, FT-IR and UV-Vis spectroscopy, Chemical activity, Non-Linear optical properties 

 

 

GİRİŞ 

  

o-hidroksi grubu Schiff bazı olan (E)-2-((3-florfenilimin)metil)-3-metoksifenol’ ün moleküler ve 

geometrik yapısı tek kristal X-ışını kırınımı yöntemi, kuramsal hesaplamalardan yoğunluk 

fonksiyoneli kuramı (YFK), spektroskopik yöntemlerden ise FT-IR ve UV-Vis spektroskopisi ile 

aydınlatılmıştır.Çalışma kapsamındaki tüm teorik hesaplamalarda B3LYP/6-31G(d,p) baz seti 

kullanılmıştır. Titreşim frekansları deneysel ve kuramsal yöntemler sonucu elde edilen sonuçlara göre 

karşılaştırılmıştır. Elektronik yapıyı aydınlatabilmek için farklı polariteye sahip çözücüler ile UV-Vis 

spektrumu deneysel ve kuramsal olarak incelenmiştir.X-ışını kırınım yöntemi ve spektroskopik 

yöntemlerden (FT-IR ve UV-Vis spektroskopisi) elde edilen deneysel sonuçlar çalışılan yapının enol-

imin formunda olduğu desteklemektedir. Schiff bazlarında molekül içi proton transferi mekanizması 

enol-keto tautomerizasyonunu ortaya koyar. Bu ise yapının, fotokromik ve termokromik özellik 
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sergileyip sergilemediğini, molekül içi O-H…N ve N-H…O etkileşimlerini ve yapının kararlılığı 

hakkında önemli bilgiler vermektedir (Demircioğlu vd., 2015:539). Çalışılan yapının kararlığı, 

çözücülerin bu kararlılık üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için çözücü yardımıyla proton 

transferi yöntemi ile teorik olarak yapının enol-imin ve keto-amin formu ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Moleküler elektrostatik potansiyel hesabı (MEP) ve Mulliken populasyon analizi ile yapının kimyasal 

aktif bölgeleri ve yük dağılımları analiz edilmiştir. Bunlara ek olarak, öncü moleküler orbitaller olan 

HOMO ve LUMO enerjileri hesaplanmış ve bu orbitallerin iyonizasyon potansiyeli, elektron ilgisi, 

yumuşaklık ve sertlik bilgisi ile molekülün hiperkutuplanabilirliği arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Birinci dereceden çizgisel olmayan optik özellik (NLO) hesaplanarak yapının yüksek NLO özellik 

sergileyen ürenin kutuplanabilirlik (α) ve birinci hiperkutuplanabilirlik (β) değerlerinden oldukça 

büyük değerde olması yapıyı optik bir materyal olmaya aday yapmıştır. 

 

Deneysel ve Teorik Çalışmalar  

 

C14H12NO2F kristalinin X-ışını kırınım verilerine göre O1-H1…N1 molekül içi hidrojen 

bağı ile enol-imin tautomerik formda olduğu öngörülmektedir. X-ışını kırınımı verilerine göre tekli ve 

çiftli bağ özelliğini gösteren bağ uzunlukları C7=N1 (1.2787(16)Å), C1-O1 (1.3429(16) Å) ve C6-C7 

(1.4457(16)Å) olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar yapının enol-imin formda olduğunu 

desteklemektedir. Bu bağ uzunlukları literatürde benzer bileşiklerle uyum içindedir (Keleşoğlu vd., 

2009:o3245, Kaştaş, 2012:38). 

C14H12NO2F kristaline ait deneysel bağ uzunluğu, bağ açısı ve burulma açı değerleri, enol-

imin ve keto-amin formları için kuramsal olarak hesaplanmıştır. Kuramsal olarak hesaplanan 

geometrik parametrelerin deneysel verilere göre doğruluğunu anlamak için elde edilen geometriler üst 

üste bindirme yöntemiyle enol-imin ve keto-amin formları için hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre 

kullanılan kuramsal yöntemin güvenilirliği ve doğru baz seti seçimi ile elde edilen geometrik 

parametreler deneysel sonuçları başarılı bir şekilde temsil etmiştir. 

Moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ile elektron yoğunluğu, hidrojen bağı etkileşimleri, 

elektrofilik ve nükleofilik reaksiyonlar daha iyi anlaşılabilir. (MEP) haritasında negatif (kırmızı) 

bölgeler elektrofilik tepkinirliği, pozitif bölgeler (mavi) ise nükleofilik tepkinirliği göstermektedir. 

Elektrofiller, artı yük içeren ya da elektronegatif atomların elektron almasından dolayı elektronca 

fakirleşip, kısmi artı yüklü hale gelen moleküllerdir. Nükleofiller ise, eksi yük içeren ya da serbest 

elektron çifti içeren moleküllerdir. Bunlar belirlenerek bir molekülün reaksiyon aktivitesinin hangi 

bölgelerinde yüksek olduğu tespit edilebilir (Mulliken, 1955:1833). Optimize edilmiş geometriden 

elde edilen MEP haritasında elektronegatif O1, N1 ve F1 atomları civarında kırmızı (elektrofilik) ile 

kodlanmış bölgelerin tüm molekül üzerinden elektron yoğunluğunun en fazla olduğu, net pozitif 

atomik yüklerden dolayı da hidrojen atomları civarında mavi (nükleofilik) ile kodlanmış bölgeleri 

yoğun olarak kümelenmektedir. Mulliken populasyon analizi ile moleküler elektrostatik potansiyeli 

arasında doğrudan bir ilişki vardır. Mulliken populasyon analizi ve MEP sonuçları birbirini destekler 

yönde elde edilmiştir. Düşük HOMO-LUMO enerji aralığı yapının yumuşak ve kimyasal 

reaktivitesinin yüksek olmasına yol açar. Yüksek HOMO-LUMO enerji aralığı ise yapıyı sert, düşük 

kimyasal reaktiviteli ve kararlı yapar. İyonizasyon enerjisi, I=-EHOMO, elektron ilgisi, A=-ELUMO 

ile hesaplanır. Mulliken elektronegativitesi χ=(I + A)/2, sertlik η=(I-A)/2, yumuşaklık S=1/2η ve 

elektrofilik indeks ise ω=(-χ2/2η) ile hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre yüksek sertlik düşük 

yumuşaklık değerlerine sahip enol-imin formunda molekül içi yük transferi daha azdır ve bu durum 

keto-amin formuna göre yapının daha kararlı olduğuna işaret eder. Molekülünün enerji hesabı 

sonucunda ulaşılan moleküler kutuplanabilirlik ve birinci mertebeden hiperkutuplanabilirlik değerleri, 

onu çizgisel olmayan optik özellik gösteren bir materyal olmaya aday yapmıştır. 

C14H12NO2F kristalinin deneysel UV-Vis spektrumu 200-800 nm aralığında farklı çözücüler 

için kaydedilmiştir. Teorik hesaplamalarda ise zamandan bağımsız yoğunluk fonksiyoneli kuramı 

kullanılarak farklı çözücülerde enol ve keto formları için soğurma dalga boyu (λ), toplam enerji, 

EHOMO, ELUMO ve dipol moment değerleri hesaplanmıştır. Kullanılan organik çözücülerin 

dielektrik sabitleri ve dipol moment değerleri birbirinden farklıdır. Benzen, kloroform, ethanol ve 

DMSO çözücülerinin dielektrik sabiti ve dipol moment değerleri sırasıyla ε = 2.3, μ=0D; ε = 4.9, 

μ=1.04D; ε = 24.3, μ=1.69D ve ε = 46.7, μ=3,96D’ dir. Dielektrik sabiti ve dipol momenti büyük 

olanın polaritesi fazla olmaktadır. Bu açıdan kullandığımız çözücüler C14H12NO2F kristali için 
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karakteristik özelliklere sahiptir. o-hidroksi Schiff bazlarında 340 nm’ den küçük olan soğurma 

bandlarının varlığı yapının enol-imin formunda olduğunu göstermektedir (Nazır vd., 2000:241, Ogava 

ve Harada, 2003:211). Deneysel sonuçlara ve teorik hesaplamalara göre UV-Vis spektrumundaki 

pikler π→π* elektronik geçişine karşılık gelmektedir. Çalışılan kristale ait FT-IR spektrumu deneysel 

ve kuramsal olarak birbiriyle iyi bir uyum içindedir. Kristale ait deneysel karakteristik titreşim pikleri 

literatür verileri ile uyumlu çıkmıştır (Merric vd., 2007: 11683, Demircioğlu vd., 2015:539).  

 

SONUÇ 

 

X-ışını kırınım deneyi sonucunda elde edilen geometrik parametrelerin enol-imin ve keto-

amin formu için hesaplanan kuramsal sonuçlarla uyumunu incelemek için deneysel ve kuramsal 

geometriler üst üste çakıştırılarak k.o.k (kare ortalama kök) değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen k.o.k 

değerlerinden, YFK’nın doğru baz seti seçimi ile oldukça başarılı sonuçlar verdiği sonucuna 

varılmıştır. Mulliken popülasyon analizi sonucunda O,N ve F atomları diğer atomlara göre en negatif 

kısmi yüke sahiptir. MEP haritası incelendiğinde ise en negatif bölgelerin molekül içi hidrojen bağını 

doğrulayacak şekilde O, N ve F atomları üzerinde yerelleştiği görülmüştür. Mulliken popülasyon 

analizi ve MEP verilerine göre en negatif bölgeler kimyasal tepkimeye yatkınlık gösteren bölgeleri 

işaret etmektedir. Sonuç olarak Mulliken popülasyon analizi ve MEP sonuçları birbirlerini destekler 

yönde elde edilmiştir. C14H12NO2F kristaline ait sertlik ve yumuşaklık değerleri sonucunda yüksek 

sertlik, düşük yumuşaklık verilerinin enol-imin formuna ait olduğu bulunmuştur. Bu durum yapıların 

enol-imin formunda daha kararlı olduğuna işaret etmektedir.FT-IR spektrum analizi sonucunda O-H 

gerilme pikinin keskin ve daha düşük bir frekansa kaydığı gözlenirken, kuramsal spektrumda bu 

titreşim pikinin oldukça şiddetli ve keskin bir pik verdiği gözlenmiştir. İncelenen kristalde, molekül içi 

O-H•••N hidrojen bağının varlığı O-H bağını zayıflatmış ve zayıflayan bağ daha düşük frekansta 

titreşmesine sebep olmuştur. Kuramsal hesaplamalar, hidrojen bağını dikkate almadığı için hesaplanan 

frekansların daha şiddetli ve keskin bir pik vermesine sebep olmuştur. Deneysel FT-IR spektrumu 

kristallerin tautomerik formu hakkında net bilgiler vermiştir. Tez kapsamında incelenen kristallerde 

deneysel ve kuramsal yapıya ait tüm karakteristik grupların titreşim frekansları birbiri ile oldukça 

uyumlu olduğu gözlenmiştir.UV-Vis spektrumuna göre en yüksek şiddete ve enerjiye sahip bantlar 

π→π* geçişlerine karşılık gelmektedir. Kuramsal hesaplama sonucunda enol-imin ve keto-amin 

formları için artan polarite ile Etoplam, EHOMO, ELUMO, ∆E ve dipol moment değerleri çizgisel bir 

artış sergilerken, dalga boyu değerlerinde çizgisel bir artış gözlenmemiştir. Elde edilen elekronik 

özelliklerdeki farklılıklar çözücülerin karakteristik özelliklerinden kaynaklandığı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

 

İğne ile yapılan girişimsel uygulamalar sırasında hastalarda oluşan stres seviyesinin ölçülmesi ve 

belirlenmesi önemlidir. ilk defa enjeksiyon yapılan hastalar ve çocuk hastalarda kan alma, kan verme 

durumlarında stres seviyelerinin belirlenmesi işlemi daha da önemlidir. Enjeksiyon üzerine yapılan 

araştırmalarda hastalara konforlu bir uygulama (kan alma, verme) ortamı sağlanmazsa ileriki 

dönemlerde stres kaynaklı olarak enjeksiyon yapılacak uygulamalara karşı negatif bir etki bıraktığı 

tespit edilmiştir. Enjeksiyon işlemlerinde oluşan stres seviyesinin belirlenmesinde hastanın kan 

basıncı, nabız, vücut sıcaklığı vb. ölçümler kullanıldığı bilinmektedir. Hastanın stresini azaltabilmek 

ve daha konforlu enjeksiyon işlemi için elde edilen verilerin sınıflandırılması ve anlamlandırılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada faklı yaş, cinsiyetteki hasta grubu üzerinde kan alma sırasında basit 

olarak nabız, solunum, tansiyon ölçümleri vb. kullanılmıştır. Bu veriler bulanık mantık yöntemi için 

giriş kabul edilerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak stres seviyelerinin bulanık yöntemle 

değerlendirilmesi daha hızlı ve kesin sonuçların elde edilmesi ve hastalara daha uygun zamanda daha 

stresiz bir enjeksiyon yapılması için uygun koşulların tanımlandığı bir algoritma geliştirilmiştir. 
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Examination of Stress Level of Patients During Needle Related Invasive 

Applications 
 

ABSTRACT 

 

Determination and measurement of stress level on patients during needle related invasive applications 

are important. It is more important for patients who experienced injection first time and child patients 

during bloodletting or blood donating. Research on during injection revealed that stress based negative 

signs of needle-related applications on patients might be observed in the future life when a 

comfortable operation is not provided to patients. It is known that blood pressure, pulse, body 

temperature, etc. are commonly used measurements as a stress indicator. Classification and 

interpretation of measured values are essential to provide low stress and comfortable injection 

procedure for patients. In this study, measured and recorded blood pressure, pulse, respiration values 

of patients with different ages and sex were used.This data from different ages and sex is accepted as 

input for Fuzzy Logic and evaluated. By using this developed algorithm, evaluation of stress level of 

patients with Fuzzy Logic might provide faster, precise results and comfortable injection procedure in 

time with low stress. 

  

Keywords: needle,stress level,patients,invasive applications 
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ÖZET 

 

İstanbul Anadolu yakası Gösteri Alanı Çevresinde (GAÇ) yirmi iki adet mikrotremor ölçüsü 

alınmıştır. Nakamura’ nın spektral oran (Yatay spektrumun düşey spektruma oranı, H/V) yöntemi 

kullanılmıştır. Temel periyot haritasına göre, GAÇ’ ın tüm alanları için temel periyot değeri 0.3-3.3 sn 

arasında elde edilmiştir. 

Bununla birlikte temel periyodun ince tortuların bulunduğu WNW-ESE yönüne doğru artarak 

0.3 sn ile 1.5 sn arasında değiştiği görülmektedir. Arazide 22 noktada alınan mikrotremör ölçümlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda çalışma alanında zeminin baskın frekansı 1.02 –11.68 Hz, büyütme 

değeri ise 1.33 –5.96 olarak belirlenmiştir. 

Bölgede mevcut 46 adet SPT-N uygulaması yapılmış kuyulara ait değerlerden de yararlanarak 

zemin sınıflama haritası hazırlanmıştır. Buna göre, çalışma alanının Marmara Denizi kıyı şeridine ait 

alanlar da dahil olmak üzere büyük bir bölümü için bu kuyularda ölçülen SPT-N değeri 15’ den 

düşüktür.  

 

Anahtar kelimeler : Mikrotremor, HSVR, Gösteri Alanı- 

 

HVSR analysis of seismic site effects and soil-structure resonance in 

Meeting Area and the Surrounding (MAS) of Anatolian Side, İstanbul 
 

ABSTRACT 

 

Twenty-two microtremor measurements were conducted in the MAS. Nakamura’s spectral ratio 

method (spectral ratio between the horizontal and vertical components, H/V) was used in this study. 

According to the fundamental period contour map obtained showed that the fundamental period at all 

sites of the MAS was between 0.3 sec and 3.3 sec. 

However, the fundamental period increased towards the WNW-ESE direction where thin sediments 

exist, the fundamental period varied between 0.3 sec and 1.5 sec. Predominant frequency and site 

amplification values are determined as 0.3 - 3.3 Hz and 1-6 respectively from microtremor 

measurements from 32 sites. A soil classification map of the area was prepared based on the data 

estimated from SPT-N values of 46 boreholes. Accordingly, it is seen that major portion of the study 

area, including the shore line of the Marmara Sea had SPT-N values lower than 15. The fundamental 

periods was obtained by HVSR (horizontal-to-vertical spectral ratio) method with measured 

microtremor data. Fundamental period map obtained from HVSR method illustrated the characteristics 

of weak soil conditions and thick alluvial soils. Finally, microtremor investigations have proved to be 

an effective tool for assessment of local soil conditions in case of thick soft sediments in the MAS. 

  

Keywords: Microtremor, HVSR, Meeting Area 
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ÖZET 

 

Peyzaj mimarlığı meslek disiplini içerisinde tasarımda kullanılan ağaçlar, kentsel yaşam 

kalitesinin arttırılmasını sağlamasının yanı sıra sahip oldukları renk ya da renk değişimleri ile 

insanlarda olumlu bazı etkiler yapabilmektedir. Renk etkinliği, bitkide yıl boyu ya da belirli bir 

mevsim süresince yaprak, çiçek, meyve, sürgün ucu, gövde kabuğu ile sağlanmaktadır. Özellikle 

yaprakta renk değişimi belirli mevsimlerde oluşması yani zamanı yansıtması nedeniyle önemlidir. Bu 

değişim, kentin ya da bölgenin estetik değerini de arttırmaktadır. Bu çalışma Antakya (Hatay-Turkey) 

kent peyzajı içerisinde kullanılan 4 ağaç türünün (Fraxinus excelsior, Melia azedarach, Robinia 

pseudoacacia ve Sophora japonica ‘Pendula’) sonbahar yaprak rengi değişimlerini ve iklim koşularının 

(oransal nem, günlük ortalama sıcaklık, maximum sıcaklık, minimum sıcaklık) etkisini belirlemek 

amacıyla Eylül 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. Ölçüm alınacak bitki türlerinin 

seçiminde yaş ve bakım koşulları bakımından birbirine benzer nitelikteki üç bireyin bir arada 

bulunmasına dikkat edilmiştir.  

Çalışmada, 24 ölçüm değeri 3 aylık süreçte (Eylül, Ekim ve Kasım) haftada bir kez bireylerin dört bir 

tarafından olmak üzere 12 adet yaprak örneğinden alınmıştır. CR-300 (Minolta) renk ölçüm cihazı 

kullanılarak, C.I.E. L*a*b* metoduna göre her bir yaprağın 2 farklı noktasından toplam 24 ölçüm 

yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 istatistik programı kullanılarak varyans analizi, Duncan çoklu 

karşılaştırma testi ve Pearson korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda iklim 

verilerinin renk değişimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Buna göre, günlük ortalama sıcaklık 

değeri ve minimum sıcaklık değerleri ile b, C ve hue değerleri arasında; maksimum sıcaklık değerleri 

ile L, b, C ve hue değerleri arasında ilişki bulunmaktadır. Bitki bazında aylara göre 

değerlendirildiğinde ise S. japonica ‘Pendula’ türünde a değeri hariç tüm kriterler için istatistiksel 

farklılıklar çok önemli (p= 0.000) düzeydedir. Tüm bitkilerde L, b ve C değerleri Kasım ayında en 

yüksek düzeye ulaşmıştır. “a” değeri R. pseudoacacia’da Eylül’de; S. japonica ‘Pendula’da Ekimde, 

F.excelsior ve M. azedarach’da da Kasımda en yüksek değerdedir. Hue değeri M. azedarach ve S. 

japonica ‘Pendula’da Eylül ayında diğer türlerde Ekimde yüksektir. Çalışmada elde edilen bulguların 

bitkisel tasarımda renk etkisinin önemi ve kullanımı konularında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler : Bitkisel tasarım, yaprak rengi, renk değişimi, sonbahar, Antakya (Hatay-Türkiye) 

- 

 

Monitoring Autumn Leaf Color Change in Some Urban Trees in Antakya 

(Hatay-Turkey) 
 

ABSTRACT 

 

Trees used in the landscape design within the profession of landscape architecture can increase the 

quality of urban life as well as have positive effects on people with their color or color change. The 

color effect is provided by leaf, flower, fruit, shoot and bark throughout the year or during a certain 

season such as autumn. It’s especially important that the color change in the leaf occurs at certain 

seasons, that is, it reflects the time. This change also increases the aesthetic value of the city or the 

region. This study was carried out between September 2013 and December 2014 to determine leaf 

color change and influence of climatic conditions (relative humidity (%), daily avarage temperature 

(oC), maximum temperature (oC), minimum temperature (oC)) in autumn of 4 tree species (Fraxinus 
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excelsior, Melia azedarach, Robinia pseudoacacia ve Sophora japonica ‘Pendula’) used in urban 

landscape in Antakya (Hatay-Turkey). It has been noted that in selecting plant species to be measured, 

three individuals of similar quality in terms of age and maintenance conditions. In the study, twenty-

four measurement values were taken once a week in three months (September-October-November) 

from two different points of twelve leaves provided from all four sides of the plants. Leaf color values 

were taken by colorimeter according to C.I.E (Commission Internationale de l'Eclairage) standards. 

The data were evaluated by SPSS 23.0 using Variance analysis, Duncan multiple comparison test and 

Pearson correlation test. As a result of the study, it has been determined that climatic conditions have 

effected leaf color change. Accordingly, there is a relation between value of daily avarage 

temperature-minimum temperature and b, C and hue values as well as the relation between maximum 

temperature and L, b, C, hue values. According to plant-based evaluation, the statistical differences 

were significant (p= 0.000) for all the criteria except for “a” value of S. japonica 'Pendula'. The value 

of L, b and C at all plants reached the highest level in November. “a” value is high in September in R. 

pseudoacacia, in October in S. japonica ‘Pendula’ and in November in F.excelsior and M. azedarach. 

Hue value is high in M. azedarach and S. japonica ‘Pendula’ in September, but higher in October in 

other species. Result of this study is thought to contribute to the importance of color effect and use in 

plant design. 

 

Keywords: Plant design, color leaf, autumn color change, Antakya (Hatay-Turkey) 
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ÖZET 

 

Dünya enerji kaynakları içerisinde en önemli yeri şüphesiz fosil kökenli petrol ve doğalgaz 

oluşturmaktadır. Hidrokarbonun enerji anlamında bu derece öneme sahip olmasına karşın, ne yazık ki 

ülkemizde sadece Güneydoğu Anadolu ile Trakya bölgelerinin bir kısmında bulunduğu bilinmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Doğu Fırat, Siverek ilçesi yakınlarında ve Batı Fırat petrol 

arama bölgesinde yer alan Piyanko, Yalankoz, Tokaris, Beşikli, D.Beşikli, Çaylarbaşı, Elbeyi, 

Bakacak ve Eskitaş üretim sahaları, bu havzanın hidrokarbon aramaları yönünden önemini artırmıştır. 

. Doğu Fırat petrol arama sahasında yer alan ve daha önce açılmış olan Üzümcük-1A, B.Siverek-1 ve 

Destek-1 kuyularında tespit edilen Mardin grubu karbonatları ile Karaboğaz Formasyonunda test 

edilen petrolün, Yalankoz, Çaylarbaşı ve benzeri yeni petrol sahalarında da kapanlanabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, Yalankoz, Çaylarbaşı ve civarının petrol potansiyelinin tespiti 

edilerek yeni üretim sahalarının keşfedilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, çalışma alanımızı oluşturan Batı-Siverek bölgesinde yapılan Sismik yansıma 

çalışmalarından elde edilen sismik kesitler ve kuyu verileri kullanılarak bölgenin yapısal ve 

sedimantolojik trendleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Batı-Siverek bölgesi, graben-horst tektonik 

yapısına sahip olduğundan çok sayıda faylar tarafından kuşatılmıştır. Sismik kesitlerde ve açılan 

sondajlardan alınan log korelasyonlarında ana fayların görülmesi, havzadaki petrol sisteminin 

(rezervuar, kaynak ve örtü kayalar) çok iyi çalıştığını ispatlamaktadır. Sismik kesitlerin yorumlarından 

ve önceden açılmış kuyulardan yararlanılarak bölgenin sismik hız haritaları elde edilmiştir. Ayrıca 

yorumlanmış sismik kesitlerden zaman haritası ve derinlik haritaları da hazırlanmıştır. En son olarak 

da derinlik haritasından yapı kontur haritası elde edilerek rezervuar olabilecek yeni alanlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bazı kuyularda görülen hidrokarbon emarelerinin fay trendlerinde bulunan çatlaklardan 

geldiği gözlenmiştir. Sismik kesit ve kuyu verilerinin değerlendirilmesi sonucunda bölgede görülen 

hidrokarbon varlığının yerinde mi oluştuğu ya da göç ederek mi taşındığı hala tartışma konusudur. 

Yapılan bu çalışmayla, belirlenebilecek yeni rezervuar alanları ile petrolün bulunması ve türümün 

yerinde mi yoksa göç ile mi geldiği ve bölgenin petrol potansiyeli aydınlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 

çalışma alanında daha önce Bucak-1, K.Eşmeli-1, Destek-1, Ördekli-1, Üzümcük-1A ve Taşkapı-1 

kuyuları açılmış ve bu kuyuların bir kısmında hidrokarbon varlığı tespit edilmiştir. Açılan bu 

kuyulardan elde edilen veriler ışığında ve bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda yeni kuyuların( 

A1,A2 ve A3) açılmasına da karar verilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Güneydoğu Anadolu, Sismik Yansıma, Sonic Log ve Check-Shot, Basen Analizi, 

Petrol Potansiyeli 
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The Identification of New Oil Fields and Determination of the Oil Potential 

of the West Siverek Area Using Records of Seismic Reflection Sections 

With Sonic and Check Shot Records of Pre-Opened Wells 

 
ABSTRACT 

 

The fossil-based petroleum and natural gas undoubtedly has the most important place among 

the world's energy resources. Despite the fact that Hydrocarbon has such great importance in terms of 

energy, it is known that it unfortunately is found in Southeast Anatolia and Thrace regions of our 

country. Piyanko, Yalankoz, Tokaris, Besikli, D. Besikli, Caylarbası, Elbeyi, Bakacak and Eskitas 

production areas which are located particularly in Eastern Fırat, Siverek district and in the western part 

of the Western Fırat exploration area in the South-eastern Anatolia Region have increased the 

importance of this basin in terms of hydrocarbon searches. 

It is thought that Mardin group carbonates found in Uzümcük-1A, B.Siverek-1 and Destek-1 wells 

previously opened in South-eastern Anatolia Region, located in Eastern Fırat petroleum exploration 

area, and the petroleum tested in Karabogaz Formation can also be closed in new petroleum fields 

such as Yalankoz, Caylarbası and the like. In this study, it is aimed to discover the new production 

fields by determining the petroleum potential of Yalankoz, Caylarbası and their surroundings. 

For this purpose, structural and sedimentological trends of the region were tried to be determined by 

using seismic sections and well data obtained from the seismic reflection studies in the West-Siverek 

region constituting our study area. West-Siverek region is surrounded by numerous faults since it has a 

graben-horst tectonic structure. The presence of main faults in seismic sections and log correlations 

from drilled wells proves that the petroleum system in the basin (reservoir, source and seal rocks) 

works very well. 

Seismic velocity maps of the zone have been obtained from interpretations of the seismic sections and 

using pre-opened wells. Time maps and depth maps are also prepared from interpreted seismic 

sections. Finally, attempts were made to identify new areas that may be reservoirs by obtaining a 

building contour map from the depth map. 

It was observed that hydrocarbons in some wells come from cracks in the fault trends. It is still 

a matter of debate whether the presence of hydrocarbons in the region observed as a result of seismic 

section and well data evaluation is formed on site or carried with migration. With this study, it was 

aimed to find petroleum with reservoir areas that can be identified, and whether the emanation 

occurred onsite or carried by immigration, and the petroleum potential of the region. In addition, 

Bucak-1, K.Esmeli-1, Destek-1, Ordekli-1, Uzumcuk-1A and Taskapı-1 wells were opened in the 

study area and hydrocarbons were detected in some of these wells. It has also been decided to open the 

new wells of (A1, A2 and A3) in the light of the data obtained from these wells and in the direction of 

the results of this study. 

   

Keywords: South-eastern Anatolia, Seismic Reflection, Sonic Log and Check-Shot, Basin Analysis, 

Petroleum Potential 
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ÖZET 

 

o-hikroksi grubu Schiff bazı C20H18N2O2 kristali X-ışını kırınım yöntemi, FT-IR 

spektrometresi ve hesaplamalı kimya yöntemlerinden yoğunluk fonksiyonel teorisi (YFT) kullanılarak 

aydınlatılmıştır. X-ışını kırınım yöntemi ve spektroskopik analiz sonucunda yapı katı halde enol-imin 

formunu benimsemiştir. İncelenen kristal YFT/B3LYP/6-31G(d,p) baz seti kullanılarak optimize 

edilmiştir. Geometrik parametrelere ait teorik hesaplama sonuçları deneysel verileri iyi bir şekilde 

temsil etmiştir. Bunlara ek olarak deneysel olarak elde edilemeyen elektrostatik potansiyel (MEP), 

çizgisel olmayan optik özellikler (NLO), Mulliken populasyon yöntemi, doğal populasyon yöntemi 

aynı teorik hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: X-ışını, FT-IR, Mulliken ve NPA Analizi, Çizgisel Olmayan Optik Özellikler- 

 

X-ray, FT-IR and DFT (MEP, NLO, Mulliken and NPA Analyses) 

Investigation Of C20H18N2O2 
 

ABSTRACT 

 

A new o-hydroxy Schiff base of C20H18N2O2 was isolated and investigated by experimental 

X-ray diffraction method, FT-IR spectroscopy and density functional theory (DFT). The X-ray 

diffraction and FT-IR analyses of the title compound reveal the existence of enol form in the solid 

state. Computational investigation of DFT was carried out at B3LYP/6-31G(d,p) level for title 

molecule. The theoretical calculation results of the geometric parameters are in good agreement with 

experimental data. Additionally, which are not obtained by experimental way, chemical activity, 

molecular electrostatic potential (MEP), non-linear optical properties (NLO), Mulliken population 

method, Natural population analysis (NPA) have been perfomered with the same level of theory. 

  

Keywords: X-ray, FT-IR, Mulliken and NPA analyses, Non-Linear optical properties 
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ÖZET 

 

Bölgenin önemli turistik merkezler arasında yer alan Mersin ili 108 km uzunluğunda doğal 

plajlardan oluşan kıyılara sahiptir. Gelecekte bu bölgede çok sayıda turistik tesis inşa edileceği 

düşünülmektedir. Türkiye'nin en büyük limanı olan Ataş rafinerisi (Mersin Uluslararası Limanı) ‘de 

Mersin'de bulunmaktadır. Son zamanlarda Mersin ili, bölgede ikinci nükleer enerji santrali kurmayı 

planladığı için Türkiye için büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle, nükleer enerji santralleri çevresel 

tehlikelere dayanacak şekilde inşa edildiği için, nükleer santralin kurulacağı alanlarda deprem risk 

analizleri yapmak çok önemlidir. Bölge, Doğu Anadolu Fay Zonu ile Orta Anadolu Fay Zonu arasında 

yer almaktadır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası temel alındığında Mersin, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü derece deprem bölgelerine ayrılmıştır. Bu çalışmada, 01 Ocak 1900 ile 31 Aralık 2010 

tarihleri arasında bölgede 4.0 ya da daha fazla büyüklüğe sahip depremler derlenerek Mersin ilinin 

sismik tehlikesi olasılık ve istatistiksel yöntemlerle tahmin edilmiştir. Çalışma alanı, 36.03 ° ve 37.42 

° Kuzey ve 32.57 ° ve 35.16 ° Doğu koordinat arasında seçilmiştir. Çalışma alanında, son 110 yıldaki 

farklı ölçekli büyüklüğe sahip depremler ortak bir ölçeğine (Mw) dönüştürülerek oluşturulan deprem 

kataloğu derlenerek bölgeyi etkileyebilecek sismik kaynaklar tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada, üç farklı azalım ilişkisinden yararlanarak bölgenin sismik tehlikesi olasılık ve 

istatistik yöntemleri ile elde edilmiştir. Mersin il merkezi için ana kayada 475 yıllık tekrarlama 

periyoduna karşılık gelen en büyük yer ivmesi; Boore ve diğ, (1997) ile Kalkan ve Gülkan, (2004) 

tarafından önerilen azalım ilişkilerine göre 0.08-0.09 g, Akkar ve Çağnan, (2010)’ a göre ise 0.04 g 

olarak bulunmuştur. Sismik tehlike eğrileri hesaplanırken, Mut ilçesinin diğer ilçelere kıyasla daha 

büyük bir sismik tehlike arz ettiği görülmektedir. Ayrıca, azalma ilişkilerine göre, Mersin Merkez, 

Mut, Erdemli, Çamlıyayla ve Tarsus ilçeleri için 475 yıllık tekrarlama dönemine karşılık gelen sismik 

tehlike eğrileri de elde edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Mersin Bölgesi, Sismik Tehlike, Olasılıksal ve İstatistiksel Yöntemler- 

 

Seismic Hazard Analysis of Mersin Province, Turkey Using Probabilistic 

and Statistical Methods 
 

ABSTRACT 

 

Nearly 108-km lengths of Mersin shores are composed of natural beaches. The region is 

located between major tourist centers. In the future, this region is thought to be built with a great 

number of tourist facilities. Turkey’s largest seaport, Ataş refinery (Mersin International Port) is 

located in Mersin. Recently, Mersin is becoming of great importance to Turkey as the latter plans to 

construct its second nuclear power plant in the region. Therefore, as nuclear power plants are built to 

withstand environmental hazards, it is very important to analyze the seismic risk of the areas where the 

nuclear power plant will be constructed. The region is located between the East Anatolian Fault Zone 

and Center Anatolian Fault Zone. Based on the Turkey Earthquake Regions Map, Mersin is divided 

into second-, third-, and fourth-degree earthquake regions. In this study, we sampled earthquakes of 

magnitude of 4.0 or greater between 01 Jan 1900 and 31 Dec 2010 in the area; seismic hazard of 

Mersin province was estimated with probabilistic and statistical methods. The study area was selected 

as the coordinates between 36.03° and 37.42° North and 32.57° and 35.16° east.  
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On the study area, different scaled magnitude values in the last 110 years converted to a 

common scale (Mw) and earthquake catalog was re-compiled and also seismic sources that may affect 

the area was determined. In this study, the seismic hazards of the region were obtained using the 

methods of probability and statistics. This study used three different attenuation relationships. Using 

the attenuation relationships suggested by Boore et al. (1997) and Kalkan and Gülkan (2004), the 

largest ground acceleration which corresponds to a recurrence period of 475 years was found as 0.08–

0.09 g and Akkar and Çağnan (2010), 0.04 g for bedrock at the central district. When computing for 

seismic hazard curves, Mut district appears to have a greater seismic hazard compared with other 

districts. Moreover, according to the attenuation relationships, seismic hazard curves corresponding to 

a recurrence period of 475 years were obtained for the Mersin Central, Mut, Erdemli, Çamlıyayla, and 

Tarsus districts. 

  

Keywords: Mersin area, Seismic hazard, Probabilistic and Statistic Methods 
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ÖZET 

 

Renkler insanların hem psikolojik hem de fiziksel olarak nasıl hissettikleri konusunda ipucu 

veren en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Çeşitli renkler çeşitli ruh hallerini temsil 

etmektedir. Bu nedenle; belirli bir alanda kullanılacak olan renk seçiminin o alanı kullanacak grubun 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde olması gerekmektedir.  

Renk, bir alandaki bireylerin duygularını ifade etme biçimini etkileyen en önemli faktörlerden 

biridir. Çeşitli araştırmalara göre, günlük yaşantılarımızda bizi çevreleyen renk, ruh halimiz ve 

davranışımız üzerinde derin etkiler bırakmaktadır.  

Giysilerde, iç mekanlarda, peyzajda ve hatta doğal ışıkta bir renk, ruh halimizi mutsuzluk, 

karışıklık, korku ve güven gibi duygularla etkileyebilmektedir. Dolayısıyla; renkler psikolojik 

deneyimler olup, görme, tanımlama, yorumlama, algılamalar ve duyular için esastır. Bazı renkler 

sıcaklık, rahatlama, tehlike, enerji, saflık ve ölüm gibi sinyaller yoluyla psikolojik reaksiyonları 

uyandırmaktadır.  

Sıcaklık, sesler, düzen, ışıklandırma ve renkler gibi çeşitli araçlarla bir ortamın tasarımı ortamı 

kullanacak bireylerin algısal ve duygusal tepkilerini uyarıp davranışlarını değiştirebilmektedir. İç 

mekan ambiyansı kullanıcıların duygusal durumlarını etkileyerek davranışlarını ve algılamalarını 

etkilemektedir. Bu bağlamda, ışık ve renk de dahil olmak üzere çeşitli fiziksel bileşenlerinin, bireyler 

üzerinde büyük önemi olduğuna inanılmaktadır. 

Renk kullanımı, genel iç mekanların uygun dolaşımını tasarlarken önemli unsurlardan biridir. 

Ayrıca, işlev, çevre, kullanıcı profilleri de etkileşimli olarak insanların duygusal durumları üzerinde 

etkili olan önemli faktörlerdir. Bu nedenle, renkler gerçek bağlamlarda incelenmelidir çünkü bireylerin 

üzerinde bıraktığı etkinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, renklerin bir bağlam içinde etkileyici ve unutulmaz olduğu gerçeği göz ardı 

edilmemelidir. Herhangi bir iç mekan veya açık alanın algılanışı, doğrudan rengiyle ilişkilidir ve 

kullanıcıların içsel dünyaları ile ilgili bilgiler verdiği düşünülmektedir. Bu nedenle, bu araştırma 

renklerin bireyler üzerindeki algısının önemini ve psikolojik etkilerinin neler olduğunu belirtmek 

amacıyla planlanmıştır. 

  

Anahtar kelimeler: renk, iç mimari, renk psikolojisi 

 

Colors Used in Interior Design Affecting Human Psychology 
 

ABSTRACT 

 

Colors are one of the most important elements that hint at how people feel both physically and 

psychologically. Various colors represent various moods. Therefore; the color selection to be used in a 

particular area must be such that it meets the requirements of the group that will use that area. 

Color is one of the most important factors affecting the way individuals express their feelings in an 

area. According to various researches, the color surrounding us deeply affects our mood and behavior 

in our daily lives. 

In dresses, indoors, in the landscape and even in natural light, a color can affect our moods 

with emotions such as unhappiness, confusion, fear and confidence. Therefore; Colors are 

psychological experiences and are essential for sight, description, interpretation, perceptions and 
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senses. Some colors evoke psychological reactions through signals such as temperature, relief, danger, 

energy, purity and death. 

With a variety of tools such as temperature, sounds, layout, lighting and colors, an 

environment can alter the behavior of individuals who stimulate perceptual and emotional reactions to 

the design environment. The ambiance of the interior influences the behavior and perception of the 

users by affecting their emotional states. In this context, it is believed that various physical 

components, including light and color, are a great asset to the individual. 

The use of color is one of the important elements when designing proper circulation of general 

interiors. In addition, function, environment, user profiles are also important factors influencing the 

emotional state of people as an interaction. For this reason, colors should be studied in real contexts, 

because the effect that individuals have on it is thought to be important. 

As a result, the fact that colors are impressive and unforgettable in a context should not be 

overlooked. The perception of any interior or outdoor space is directly related to color and is thought 

to give information about the inner world of the users. For this reason, this research is planned to show 

the significance of color perception on individuals and what is the psychological effect. 

 

Keywords : color, interior architecture, color psychology 
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İdeal Huzurevi İç Mekan Tasarım Kriterleri 

 

Erdinç KALAYCI* 

Ankara Üniversitesi 

 

Tuğçe KALAYCI 

Hacettepe Üniversitesi 

 
 

ÖZET 

 

Yaşlılık, yetişkinliğin bir ileriki aşaması olarak yaşam süresinin ilerleyen döneminde fiziksel 

ve ruhsal değişimlerin meydana geldiği bir zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde 

tanımlanan yaşlılık; fizyolojik değişimler, psiko-sosyal faktörler gibi farklı kriterlerin göz önünde 

bulundurulması gereken bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ülkemizde ve Dünyada yaşlı nüfusun genel dağılıma oranı gittikçe artmaktadır. Bununla 

birlikte, aile yapısının değişimi, sosyo-kültürel düzeydeki değişimler, beklentilerin yükselmesi gibi 

nedenlerle yaşlılara sunulan hizmetlerde de bir değişime gidilmektedir. Tüm bu problemler yaşlı 

bakımı için oluşturulan kurumların önemini ve bu kurumlara duyulan ihtiyacı arttırmışlardır. 

Yaşlıların bu dönemlerini daha rahat, çocuklarına yük olmadan, yaşıtlarıyla beraber geçirebilmelerini 

sağlamak adına huzurevleri kurulmuştur. 

Bu çalışmada amaçlanan, yaşlı nüfusunun gün geçtikçe artmasıyla gelecekte bu yaş 

grubundaki kişilerin fiziksel ve sosyal bir problem teşkil edeceğinin belirtilmesi ve bundan yola 

çıkarak huzurevlerinin iç mekan tasarım kriterlerinin belirlenmesinin gerekliliğine dikkat çekmektir.  

Kamusal önlemlerin ve denetimlerin yetersizliği, yapılan yönetmelikteki eksiklikler ve aksaklıklar, 

yaşlı bireyler için özel tasarım kriterleri ve iç mekan organizasyonları ve bu anlamda uygulanmış iyi 

örnekler bu çalışmanın kapsamına girmektedir.  

Bu anlamda yaşlılık durumunun hem mekânsal hem de psiko-sosyal açıdan ele alınarak 

mevcut durumun avantajları ve dezavantajları irdelenerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

  

Anahtar kelimeler: yaşlı, huzurevi, yaşlılar için tasarım, iç mekan tasarımı 

 

Ideal Nursing Home Interior Design Criteria 

 
ABSTRACT 

 

Aging is defined as a time period in which physical and mental changes take place in the later 

stages of life as a further stage of adulthood. The elderly defined in this way; Physiological changes, 

psycho-social factors, etc., have to be taken into account. 

The general distribution of the elderly population in our country and in the world is increasing 

steadily. However, there is also a shift in the services offered to the elderly, such as changes in family 

structure, changes in the socio-cultural level, and expectations. All these problems have increased the 

importance of institutions established for elderly care and the need for these institutions. Nursing 

homes have been established in order to enable the elderly to spend these periods more comfortably, 

without burdening their children, with their peers.The purpose of this study is to emphasize the 

necessity of determining the interior design criteria of nursing homes by showing that the aged 

population is increasing day by day and the people in this age group will be a physical and social 

problem in the future.The inadequacy of public measures and inspections, the shortcomings and 

deficiencies in the regulations, specific design criteria for elderly individuals and indoor organizations 

and good examples applied in this context are included in this study.In this sense, we will try to 

address the advantages and disadvantages of the present situation by addressing the situation of aging 

both in terms of spatial and psycho-social aspects. 

 

Keywords:aged, nursing home, design for aged, interior design 



108 

 

İnme Sonrası Dil Bozukluğu Rehabilitasyonunda Transkranial Doğru 

Akım Stimülasyonunun Etkinliği 
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Seda Şen 
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Merve Akyüz 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ftr Abd 

 

Nigar Dursun 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ftr Abd 

 

ÖZET 

 

İnme dünyada sıklıkla karşılaşılan önemli bir toplumsal sağlık problemidir. İnme sonrası 

hastaların yaklaşık olarak %30’unda dil bozuklukları görülür. Dil bozuklukları rehabilitasyonunda 

genellikle konuşma terapisi teknikleri uygulanır. Bu tekniklere ek olarak kullanılabilecek tedavi 

araçları yok denecek kadar azdır. Transkranial Doğru Akım Stimülasyonu (TDAS) konuşma 

rehabilitasyon programına ek olarak kullanılan kortikal eksitabiliteyi modüle edebilen güvenli ve 

noninvaziv bir beyin stimülasyon tekniğidir. Çalışmamızın amacı dil bozukluğu olan inmeli hastalara 

uygulanan TDAS’ın hastaların dil fonksiyonlarına etkisini incelemektir. Method: Dil bozukluğu olan 

20 inmeli hasta tDAS ve kontrol grubuna 1/1 oranında randomize edildi. Her iki gruba 15 seans 

konvansiyonel iş uğraşı terapisi ve konuşma rehabilitasyon programı uygulandı. TDAS grubuna ilave 

olarak primer motor kortekse (M1) 15 seans anodal TDAS (1.5 mA, 20 dk.) uygulaması yapıldı. Dil 

bozukluğunu değerlendirmek için tedavi başlangıcı ve sonunda Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2) 

kullanıldı. Bulgular: Tedavi sonrası TDAS ve kontrol gruplarının GAT-2 skorlarında istatistiksel 

olarak anlamlı derecede iyileşme saptandı (p=0,005 ; p=0,007). Tedavi sonunda başlangıca göre GAT-

2 total skorundaki değişim miktarlarının tDAS grubunda kontrol grubuna oranla anlamlı derecede 

yüksek olduğu görüldü (p=0,006) Sonuç: Dil bozukluğu olan inmeli hastaların konuşma rehabilitasyon 

programlarına ek olarak yapılan TDAS uygulamalarının hastaların dil fonksiyonlarına ilave katkılar 

sağlayabileceği ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: TDAS, inme, dil bozukluğu  

 

Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on the Rehabilitation of 

Language Disorders After Stroke 
 

ABSTRACT 

 

Stroke is an important public health problem that is frequently encountered in the world. 

Language disorders are seen in approximately 30% of post-stroke patients. Usually speech therapy 

techniques are applied at the rehabilitation of language disorders. There are too few therapeutic tools 

that can be used in addition to these techniques. Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) is a 

safe and non-invasive brain stimulation technique that can modulate cortical excitability combination 

with speech rehabilitation program. The purpose of our study was to investigate the effect of TDCS on 

the language functions of stroke patients with language disorder. Method: Twenty stroke patients with 

language impairment were randomly assigned to TDCS or control groups in a 1/1 ratio. Both groups 

received 15 sessions of conventional occupational therapy and speech rehabilitation program. TDCS 

group received anodal TDCS (1.5 mA, 20 min) on primary motor cortex (M1) for 15 sessions. 

Gülhane Aphasia Test-2 (GAT-2) was used at the baseline and after treatment to assess language 

impairment. Findings: There was statistically significant improvement in GAT-2 scores of both TDCS 

and control groups after treatment (p = 0,005, p = 0,007). Change from baseline total GAT-2 score of 

TDCS group was significantly higher than that of controls after treatment (p = 0.006). Conclusion: 
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Applications of TDCS in addition to the speech rehabilitation programs of stroke patients with 

language impairment may provide additional benefits to the language functions of the patients. 

  

Keywords: TDCS, stroke, language disorder 
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Öğrenci Hemşirelerin Ders Çalışma Becerilerinin Belirlenmesi 

 

Aydan Şenol 

Ege Üniversitesi 

 

Fazlı Dereli 

 

 

Fatma Orgun 

Ege Üniversitesi 

 

Gonca Nüzket* 

 

 

ÖZET 

 

Başarılı bir okul hayatında etkin bir şekilde ders çalışma ve öğrenme yollarını kullanmasını 

bilmenin öğrenci başarısında çok önemli rolü vardır. Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen pek çok 

faktör vardır. Bireyin duygusal gelişimi, akademik benlik algısı, motivasyonu, zaman yönetimi, 

dikkati, zihinsel gelişimi, öğrenme stilleri, anne-baba tutumları, arkadaşları, cinsiyeti, bireyin sahip 

olduğu kaygı düzeyi ve kişilik özellikleri bunlardan bazılarıdır. Bütün bu etmenlerin yanı sıra, önemli 

olan bir diğer etmen de, öğrencilerin çalışma alışkanlıklarıdır. Bu çalışmada; hemşirelik fakültesi 

öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin; cinsiyete, sınıf düzeyine, sosyo-ekonomik durumuna vb. 

göre anlamlı bir fark olup olmadığı ortaya konulmaktadır.  

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, 2012-2013 tarihleri arasında İzmir’de bir hemşirelik fakültesinde 

öğrenim görmekte olan (1., 2., 3. ve 4. sınıf) 211 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma için gerekli 

veriler, “Kişisel Bilgiler Formu” ve ”Ders Çalışma Becerileri Anket Formu” olmak üzere iki 

bölümden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Çalışmada güvenilirlik katsayısı ders çalışma 

becerileri toplamı için 0.858, motivasyon alt boyutu için 0.747, zaman yönetimi alt boyutu için 0.695, 

sınava hazırlık-sınav kaygısı alt boyutu için 0.744 olarak bulunmuştur. Kullanılan veri toplama 

aracından elde edilen veriler araştırmacı tarafından SPSS for Windows 16.0 programı kullanılarak 

sayı, yüzde dağılımları alınmış, t testi, varyans analizi ve pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Verilerin analizinde α=0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Öğrenci hemşirelerin Ders Çalışma Becerileri Toplamı (X=77,78±14,13), Motivasyon 

(X=32,95±6,88), Zaman Yönetimi (X=20,63±4,87) ve Sınava Hazırlık-Sınav Kaygısı (X=24,18±5,40) 

alt boyutlarında puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu alt boyutlar ile 

öğrenci hemşirelerin yaşları, hemşireliği tercih sırası ve sebebi, sosyal güvenceleri, anne-baba eğitim 

durumları, yılda okudukları ortalama kitap sayısı, günlük ders çalışma süreleri, tekrar yapma 

durumları, sınav öncesi ders çalışmaya başlama vakitleri, ders çalışırken kullandıkları kaynaklar ve 

akademik başarı algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Öğrenci hemşirelere, öğrenme stilleri ve stratejilerinin de yardımıyla yüksek ders çalışma becerilerine 

sahip olmaları için kendilerine uygun olan motivasyon kaynaklarını keşfetmeleri, zaman yönetimi 

becerileri kazanmaları önerilmektedir. Böylece hem daha verimli ders çalışabilir hem de daha başarılı 

olabilirler. 

 

Anahtar kelimeler: Ders çalışma becerileri, Çalışma alışkanlıkları, Çalışma davranışları, Hemşirelik 

eğitimi - 

 

Determining Study Skills of Student Nurses 
 

ABSTRACT 

 

Knowing effective studying and learning ways play a crucial role in a successful school life. 

There are many factors that affect students’ performances. Some of these factors are emotional 

development, academic self-perception, motivation, time management, attention, mental development, 

learning styles, parental attitudes, friends, gender, level of anxiety and personality of the individual. 

Beside all these factors, studying habits also are important. This research aims to investigate the 

correlation between nursing students’ study skills and gender, grade level, socioeconomic status etc. 
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This descriptive study was conducted with 211 students who were studying in 1st, 2nd, 3rd and 4th 

grade at a faculty of nursing in Izmir in 2012-2013. The data for the research were collected by a 

questionnaire consisting of two parts; "Personal Information Form" and "Study Skills Scale". In this 

study, reliability coefficient was calculated as 0.858 for the sum of study skills, 0.747 for motivation 

subscale, 0.695 for time management subscale and 0.744 for exam anxiety subscale. For the data 

analysis, alpha level was determined as 0.05 and distribution analysis, t test, variance analysis and 

pearson correlation analysis were done by SPSS for Windows 16.0. 

The sum of Study Skills score (X=77,78±14,13) and the mean scores of subscales Motivation 

(X=32,95±6,88), Time Management (X=20,63±4,87), Exam Anxiety (X =77,78±14,13) of the student 

nurses were found to be moderate. Also, it was found that there was a significant correlation between 

these subscales and age, preference reason and rank for nursing, social security, educational status of 

parents, average number of books they read per year, lenght of daily studying period, reviewing 

subject, time to start studying before the exam, sources used for studying and perceptions of academic 

achievement of the student nurses. 

It is recommended that student nurses find motivational resources and time management techniques 

that are suitable for them to have high study skills. So they can both work more efficiently and be 

more successful. 

 

Keywords: Study skills, Study habits, Study behavior, Nursing education 
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Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç 

Uygulama Hataları 

 

Arslan SAY* 

Amasya Üniversitesi 

 

Arif AYAR 
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Emine SİLDİR 

Amasya Üniversitesi 

 

Demet ÇAKIR 

Amasya Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

 

Pek çok sağlık disiplinini içinde barındıran ilaç uygulamaları hemşirelik mesleği için belki de 

en önemli süreçtir. Bu süreç sırasında öğrencilerin etik ve hukuksal sorumluluklarının yanı sıra hasta 

açısından ciddi problemlere yol açabilecek hataların belirlenmesi ve bunların azaltılması için yapılan 

çalışmalar da hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmayla ilerde hemşirelik mesleğini icra edecek 

öğrencilerin bu tür hatalarını tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınması için bu konuya dikkat 

çekmek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte yaptığımız bu çalışmanın örneklemini soruları cevaplamayı 

kabul eden Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri (n=129) oluşturmuştur. 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür bilgilerinden yararlanarak hazırlanan 

anket formu kullanılmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; oral ilaç uygulama 

esnasında hasta ilacı içene kadar yanında beklememe, oral ilacı hastanın yanına bırakma ve başka 

birinin hazırladığı ilacı hastaya uygulama gibi hataların yüksek oranda yapıldığı görülmüştür. En az 

yapılan hataların ise, yanlış yoldan ilaç uygulama, yanlış ilaç veya yanlış hastaya uygulama olduğu 

tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak öğrencilerin aldıkları derslerde ve klinik uygulamalarda özellikle ilaç 

uygulamaları sırasında öğretim elemanları tarafından daha yakından denetlenmeleri, öğrenci sayısının 

öğretim elemanları ve uygulama alanları ile dengede olması, öğrencilerin farmakoloji bilgisini 

geliştirebilecek, hemşireliğe yönelik kaynakların hazırlanması konusunda çalışmaların yapılmasının 

bu tür ilaç uygulama hatalarının önlenmesi açısından önemli olacağı öngörülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Sağlık Yüksekokulu, Öğrenci, Hatalı ilaç uygulaması  

 

Medication Errors of Nursing Students at Amasya University, Health High 

School 
 

ABSTRACT 

 

Medication practices involving many health disciplines are perhaps the most important process 

for the nursing profession. Studies carried out to determine the errors that may cause serious problems 

for the patient, as well as the ethical and legal responsibilities of students, and to decrease these errors 

during this process are also vitally important. With this study, it was aimed to determine such errors of 

the students who will perform nursing profession in the future and to draw attention to this issue in 

order to take the necessary precautions. 3rd and 4th grade students of Amasya University, Health High 

School (n=129) who agreed to answer the questions constituted the sample of this descriptive study. 

The questionnaire form prepared by the researchers using the literature information was used as a data 

collection tool. When the results were evaluated statistically, it was observed that errors such as not 

waiting beside the patient until he/she takes the medicine during oral medication, putting oral 

medicine beside the patient and administering the drug prepared by someone else to the patient were 

made at a high rate. Administering the drug by a wrong route, administering a wrong drug or on a 

wrong patient were found to be the least common errors. Consequently, it was proposed that students 

should be more closely supervised by the educational staff during the courses they take and clinical 

practices, especially during medication practices, that the number of students should be balanced with 
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the educational staff and application areas, and carrying out studies on the preparation of resources for 

nursing that can improve students' pharmacology knowledge will be important for the prevention of 

these types of medication errors. 

 

Keywords: Health High School, Student, Medication Errors 
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ÖZET 

 

İlaç uygulamaları, yaşlı bakımı teknikerleri arasında hata açısından en yüksek risk 

alanlarından biri olup, hastaların güvenliği için son derece önemli bir konudur. Bu çalışma ile Yaşlı 

Bakımı öğrencilerinin aldıkları farmakoloji dersi kapsamındaki akılcı ilaç uygulamaları hakkındaki 

farkındalıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca bu araştırma ile farkındalık düzeylerini göz önünde 

tutarak, ileriye yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerini planlamak, akılcı ilaç kullanımı konusunda 

yerel düzeyde bilimsel veri oluşturmak da hedeflenmiştir. Bu çalışmaya Amasya Üniversitesi 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri 

katılmıştır. Çalışma Mayıs 2016 tarihinde demografik ve değerlendirme sorularının bulunduğu 25 

soruluk bir form ile yapılmıştır. Yüksekokul öğrencilerinin beklentilerinin araştırıldığı bu form verileri 

SPSS 15 paket programına aktarılarak yüzde ve frekans değerlerinin yanı sıra Independent Samples t 

test kullanılarak analiz edilmiştir. İstatiksel önemlilik için p<0,05 kabul edilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin uygulamasını yaptıkları/yapacakları ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerine 

ilişkin görüşlerine bakıldığında %49,5’inin ilaçların uygulama şekli hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi 

oldukları ve %47,3’ünün de ilaçların yan etkileri ve kontraendikasyonları hakkında orta düzeyde bilgi 

sahibi oldukları belirlenmiştir. Uygulama öncesinde hastanın ilaç ve besin alerjisi öyküsü olup 

olmadığını sorgulama durumları incelendiğinde öğrencilerin %78,5’inin bu sorgulamanın her zaman 

hayati bir öneme sahip olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Sonuç olarak akılcı ilaç uygulamaları 

eğitimlerinin düzenli olarak tekrarlanıp öğrencilere hatırlatılması gerektiği kanaatine varılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Amasya Üniversitesi, Yaşlı Bakımı, Hasta Güvenliği, Akılcı İlaç Uygulaması, 

Öğrenci  

 

Assessment of the Information of the Rational Drug Administrations to 

Elderly Care Program Students within the Scope of Patien 
 

ABSTRACT 

 

Drug administration is one of the highest risk areas in terms of error among old patient care 

technicians, and it is also utterly important for the safety of patients. With this study, it was aimed to 

determine the awareness of Elderly Care students of rational drug administration within the scope of 

the pharmacology course they are taught. Furthermore, it was also aimed to plan future education and 

development activities and create scientific data on rational drug use at the local level considering the 

awareness levels with this study. The students of elderly care program at Sabuncuoğlu Şerefeddin 

Health Services Vocational Higher School, Amasya University, participated in this study. The study 

was performed with a 25 question questionnaire containing demographic and assessment questions in 

May 2016. The data of this survey that examines the expectations of higher school students were 

analyzed by transferring to SPSS 15 package program and using the paired samples t-test in addition 

to the percentage and frequency values. p<0,05 was accepted for statistical significance. According to 

the findings obtained, upon examining the students’ opinions on their level of knowledge about the 

drugs they administered/will administer, it was determined that 49,5% of them have good level of 

knowledge about the way of administering the drugs, and 47,3% of them have intermediate level of 
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knowledge about the side effects and contraindications of the drugs. When the state of interrogating 

whether the patient has a history of drug and food allergy before the administration is examined, it is 

understood that 78,5% of the students think that this interrogation always has a vital importance. 

Consequently, it was concluded that rational drug administration training should be regularly repeated 

and reminded to students. 

 

Keywords: Amasya University, Elderly care, Patient safety, Rational medication usage, Student 
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Bütün Siyaset Gerçekten Yerel Midir: Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim 

İlişkileri  

Miray Özden* 

Namık Kemal Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Küreselleşme olgusu ile birlikte değişime uğrayan kamu yönetimi kendine yeni bir yol haritası 

çizerken, yerel unsurların güçlendirilmesi tartışmaları da artmıştır. Bu değişim isteği ve 

küreselleşmenin dünyaya yeni bir düzen getirmesi, demokratik unsurların yönetime katılması 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Amerikan siyasetinde önemli bir söylem haline gelen ve Tip O’Neil’in 

‘’All politics is local’’ ifadesi, yerel siyasetin ve yerel ihtiyaçların ulusal platformlara taşınması 

aşamasında önemli bir zemin oluşturmaktadır. ‘Yerel’ kelimesinin kavramsal çerçevesinin doğru 

anlaşılması bir bakıma yerel siyasetin de sınırlarını çizmektedir. Bu sınır bize merkez ve yerel 

arasındaki paylaşımları, görev ve yetki ayrımlarını da göstermektedir. Aynı zamanda neyin ne 

dereceye kadar merkezileştirilip, neyin ne dereceye kadar adem-i merkezileştirileceği sorularını da 

gündeme taşımaktadır. Bu maksatla, bu çalışmada yerel yönetimlerin merkezi yönetime karşı 

avantajları ve dezavantajları üzerinde durulacak; bu doğrultuda merkezi yönetim ve yerinden yönetim 

arasındaki ilişkilere bakılacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: yerel yönetimler, merkezi yönetim, demokrasi, yerel siyaset 

 

Is All Politics Really Local: The Relations of The Central and Local 

Government 
 

ABSTRACT 

 

Globalization which converts the public administration as a new approach, strengthens the local 

elements. The necessities of the democratic elements for the participation, has increased with the 

globalization and the new order. The local discourse which mentioned by Tip O’Neil as ‘’All politics 

is local’’, becames an important consideration and supports handling of the local needs and the local 

politics to the national platforms. The conceptual framework of the ‘local’ word helps the local politics 

for understanding importance of the local factors. That points the sharings between the local and the 

central, and the seperations of the duties and the authorities. Also, it brings up the questions of the 

centralization and the decantralization to the agenda. This study aims to explain the local 

government’s andvantages and disadvantages against to central administration and an assessment will 

be made on the local government and the central government. 

 

Keywords: local governments, central management, democracy, local politics 
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4-Chloro-3-(2,3,5-trimethylphenoxy)phthalonitrile üzerine Kuantum 

Kimyasal Hesaplama Çalışmaları 

 

Serap UZUN* 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Fitalonitril türevleri fitalosiyaninlerin öncülleri olarak bilinir. Fitalosiyaninler sensörler, lineer 

olmayan optikler (NLO), optik data depolama, kataliz, fotodinamik kanser terapisi ve nanao teknoloji 

alanlarında birçok farklı uygulamalarda çok önemli moleküllerdir. Son yıllarda hesapsal kimyanın 

artan gelişimi ile, fonksiyonel materyal tasarımı, ilaç tasarımı gibi teorik modelleme araştırmaları 

artmaya başladı.  

Günümüzde yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) teorik modelleme çalışmalarında yaygın 

kullanıma sahiptir. Daha iyi değiş tokuş korelasyon fonksiyonellerinin geliştirilmesi ile DFT, daha 

verimli hesaplama maliyetleri ile, birçok moleküler özelliği geleneksel ab initio metodları ile 

kıyaslanabilir doğrulukta hesaplamaktadır. Literatür araştırmaları, DFT' nin geometri, dipol moment, 

titreşim frekansları vb. deneysel değerleri yeniden üretmede büyük doğruluğa sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. 

NLO materyaller, optik iletişim, optik hesaplama, optik anahtarlama ve dinamik görüntü işleme gibi 

optoelektronik alanında geleceğe yönelik potansiyel uygulamaları açısından son yıllarda cazip hale 

gelmiştir. Organik malzemeler, yüksek moleküler hiperpolarizabiliteleri nedeniyle birçok önemli 

lineer olmayan optik özellik gösterir. 

4-Chloro-3-(2,3,5-trimethylphenoxy) phthalonitrile' in X-ışını kristalografisi daha önceki bir yayında 

çalışılmıştı. Bu çalışmadaki amaç, yoğunluk fonksiyoneli teorisi hesaplamaları kullanılarak bileşiğin 

enerjik ve yapısal özelliklerinin incelenmesidir. 

4-Chloro-3-(2,3,5-trimethylphenoxy) phthalonitrile' in moleküler yapısı B3LYP/6-31G(d,p) baz seti 

ile DFT hesaplamaları kullanılarak optimize edildi ve bütün hesaplamalarda (lineer olmayan optik 

özellikler, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) vb.) Gaussian 03 paket programı kullanıldı. MEP 

ile molekülün elektrofilik ve nükleofilik atak bölgeleri belirlendi. Son olarak, bileşiğin ikinci 

dereceden lineer olmayan bir optik materyal olmaya iyi bir aday olduğu belirtilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler : Schiff Bazı, DFT, sınır orbitaller, NLO, MEP 

 

Quantum Chemical Computational Studies on 4-Chloro-3-(2,3,5-

trimethylphenoxy)phthalonitrile 
 

ABSTRACT 

 

Phthalonitrile derivatives are known precursors to phthalocyanines. Phthalocyanines are very 

important molecules for many different applications possibilities in sensors, catalysis, non-linear 

optics (NLO), optical data storage, photodynamic cancer therapy and nano technology fields.  

In recent years, with increasing development of computational chemistry, the research of theoretical 

modeling of drug design, functional material design, etc., has become to increase.  

Today, density functional theory (DFT) has a commonly used method in theoretical modeling studies. 

The development of better and better exchange-correlation functionals made it possible to calculate 

many molecular properties with comparable accuracies to traditional correlated ab initio methods, with 

more favorable computational costs. Literature survey revealed that the DFT has a great accuracy in 

reproducing the experimental values of in geometry, dipol moment, vibrational frequency, etc. 

NLO materials have been attractive in recent years with respect to their future potential applications in 

the field of optoelectronic such as optical communication, optical computing, optical switching, and 

dynamic image processing. Organic materials display a number of significant non-linear optical 

properties because of their high molecular hyperpolarizabilities.  
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The X-ray crystallography of 4-Chloro-3-(2,3,5-trimethylphenoxy)phthalonitrile has been studied in a 

previous publication. The aim of this study is to investigate the energetic and structural properties of 

the title compound, using density functional theory calculations. 

The molecular structure of the 4-Chloro-3-(2,3,5-trimethylphenoxy)phthalonitrile is optimized by the 

DFT calculations with B3LYP/6-31G(d,p) basis set and all of the calculations (nonlinear optical 

properties, molecular electrostatic potential etc.) were carried out using Gaussian 03 program package. 

The electrophilic and nucleophilic attack sites of the molecule were identified by MEP. Finally, it 

should be stated that the title compound is a good candidate as a second-order nonlinear optical 

material. 

  

Keywords: Fitalonitril, DFT, NLO, MEP-Phthalonitrile, DFT, NLO, MEP 
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The Anatomical Characteristics in Two Broadleaved Tree Species 

 

Seray Ozden* 

Kastamonu Unıversıty 

 

ABSTRACT 

 

The wood anatomical characteristics in different tree species play an important structural role in the 

tree growth. Wood is made up of different cells: tracheids, fibres, vessels, parenchyma cells and rays. 

Each cell has different structural roles: tracheid and fibres provide both water conduction and 

structural support; vessels provide water conduction; and rays store sugars. In this study, the 

anatomical and physical characteristics of two different broad-leaved species were investigated: 

Fraxinus excelsior L. (common ash) and Betula pendula L. (silver birch) trees. The species were 

chosen due to their different vessel arrangement: F. excelsior has ring-porous arrangement, but B. 

pendula has a diffuse-porous arrangement. The ray dimensions (ray length, ray width and ray total area 

per mm2) and vessel size and vessel distribution were determined. The width of annual growth rings 

and density were also measured. Growth rings were found to be approximately 8-9 mm wide in F. 

excelsior, and 5-6 mm wide in B. pendula. Density of F. excelsior was found to be mean of 0.53 g cm-

3 and density of B. pendula was mean of 0.51 g cm-3. The ray length was also higher in F. excelsior 

than B. pendula. 

 

Keywords:F. excelsior, B. pendula, density 
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Kansere Bağlı Gelişen Oral Mukozitin Önlenmesi ve Tedavisi İçin 

Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler  

 

Ebru Baysal* 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Dilek Sarı 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

 

ÖZET 

 

Kapsam: Kanser hastaları tedavi sürecinden kaynaklanan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen 

semptomlarla sıklıkla karşılaşmaktadır. Bu semptomlardan en önemlisi oral mukozittir. Oral mukozit 

kemoterapi ve radyoterapi alan kanser hastalarında orofarengeal mukoza, özefagus ve gastrointestinal 

sistemi etkileyen önemli inflamatuar bir komplikasyondur. Bu komplikasyonun çözümü için tıbbi 

tedavinin yanı sıra tamamlayıcı yöntemler hastalar tarafından kullanılmaktadır. Tamamlayıcı tedaviler, 

konvansiyonel tedaviye destek vermek amacıyla başvurulan yöntemlerdir. Fakat bu yöntemlerin 

başarılı olabilmesi için sağlık ekibi üyelerinin bu uygulamalardan haberdar olması, hastaların zarar 

görmesinin engellenmesi ve tamamlayıcı yöntemlerden kanıta dayalı olanların tercih edilmesi 

konusunda hastalara rehberlik yapılması son derece önemlidir. Ayrıca kanser hastalarının oral 

bakımından ve bu konudaki eğitiminden sorumlu olan hemşirelerin kanıta dayalı uygulamaları ve 

standart oral mukozit protokollerini kullanmasıyla, oral mukozite bağlı komplikasyonların ve 

maliyetlerin azaltılabileceği öngörülmektedir.  

 

Amaç: Bu çalışma kanser tedavisine bağlı oral mukozitin önlenmesinde ve tedavisinde tamamlayıcı ve 

alternatif yöntemlerin etkinliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Çalışmanın evrenini Şubat-Nisan 2017 tarihlerinde “kanser hastaları”, “oral mucositis” ,“oral 

care” ve “tamamlayıcı ve alternatif yöntemler” anahtar kelimeleriyle “Medline”, “Ebscohost”, 

“Pubmed”, “Science Direct” ve “Google Scholar” veri tabanları taranarak ulaşılan makaleler 

oluşturmuştur. İncelemede son on yılda yayınlanmış, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, tam metni 

bulunan randomize kontrollü çalışmalar seçilmiştir. Araştırma kriterlerini karşılayan 19 makale 

derlemenin örneklemini oluşturmuştur.  

 

Bulgular: Derlemeye dahil edilen araştırmalarda oral mukozitin önlenmesi ve tedavisi için en fazla 

kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yöntemlerin kriyoterapi uygulaması (n=6 makale), bal (n=4), 

propolis (n=3), sakız çiğneme (n=2), kahve ve bal karışımı (n=1), kefir (n=1), papatya suyu ile 

kriyoterapi (n=1) ve yeşil çay yaprağı özü (n=1) olduğu saptanmıştır. Derleme kapsamındaki 19 

araştırmada kullanılan yöntemlerin çoğunun (n=16) oral mukozitin önlenmesi ve tedavisinde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Sadece manuka balı, propolis ve kefir ile yapılan birer çalışmada bu 

uygulamaların oral mukozitin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olmadığı görülmüştür. Özellikle 

kriyoterapi uygulaması yapılan çalışmalarda oral mukozit insidansının, 3.-4. derece oral mukozit 

görülen hasta sayısının, hastanede yatma süresinin, TPN ihtiyacının ve opioid kullanımının azaldığı 

saptanmıştır. Bal ve kahve karışımı ile yapılan bir çalışmada kısa vadede oral mukozit tedavisinde 

etkili bir alternatif yöntem olduğu saptanmıştır. Radyasyona bağlı mukozitin önlenmesinde topikal bir 

ajan olarak kullanılabileceği önerilmiştir. Ayrıca bu hastaların çoğunda mukozit gelişmediği, hiçbir 

hastanın beslenmesinin azalmadığı ve ağrı kesici ihtiyacı olmadığı belirlenmiştir. Farklı bal türleri 

kullanılarak yetişkin ve çocuk hastalarla yapılan çalışmalar sonucunda oral mukozite bağlı Candida ve 

aerobik patojenik bakteriyel enfeksiyonlarda belirgin bir azalma gözlenmiştir. Ayrıca hastaların 

hastane yatış süresinde azalma, vücut ağırlığında artış, oral mukozit başlangıcında gecikme ve oral 

mukozite bağlı ağrı şiddetinde azalma görülmüştür. Çocuk hastalarda sakız ile yapılan iki farklı 

çalışma sonucunda oral mukoziti önleme ve şiddetini azaltmada etkili bir yöntem olduğu saptanmıştır. 

Papatya suyu ve normal su ile kriyoterapi uygulaması karşılaştırıldığında oral mukozitin gelişimi 

açısından papatya suyu daha etkili bulunmuştur. Yeşil çay yaprağı ile yapılan bir çalışmada ise 

uygulamanın oral mukozit insidansı, şiddeti ve süresinde etkili olduğu saptanmıştır. 
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Sonuç: Tamamlayıcı ve alternatif yöntemler uygulama kolaylığı, tolere edilebilirlik ve yan etkilerin 

olmaması nedeniyle oral mukozit insidansı ve şiddetini azaltmak için önemli kaynaklardır.  

 

Anahtar kelimeler: tamamlayıcı ve alternatif yöntemler, oral mukozit, oral bakım, kanser hastaları, 

hemşirelik - 

 

Complementary and Alternative Methods used in the Treatment and 

Prevention of the Cancer-Induced Oral Mucositis 
 

ABSTRACT 

 

Content: Cancer patients frequently face symptoms that result from the treatment process and affect 

their life quality adversely. The most important one of these symptoms is mucositis. Oral mucositis is 

a significant inflammatory complication that affects the oropharyngeal mucosa, esophagus and the 

gastrointestinal system in cancer patients who receive chemotherapy and radiotherapy. For the 

solution of this complication, complementary and alternative methods are used by patients in addition 

to medical treatment. Complementary and alternative methods are those that are used in order to 

support the conventional treatment. However, in order for these methods to be successful, it is 

extremely important that health care team members are informed of these practices, patients are 

protected against any kind of harm and they are guided to choose the evidence-based methods among 

the complementary and alternative methods. In addition, it is predicted that complications resulting 

from oral mucositis and the costs can be reduced if nurses who are responsible for the oral care and 

concerning education of cancer patients use evidence-based practices and standard protocols of oral 

mucositis.  

Aim: The present study was carried out to examine the efficiency of complementary and alternative 

methods in the prevention and treatment of the chemotherapy- induced oral mucositis.  

Method: The population of the study consists of the articles reached through the research on the data 

bases Medline”, “Ebscohost”, “Pubmed”, “Science Direct” and “Google Scholar” using the keywords 

“cancer patients”, oral mucositis” ,“oral care” and “complementary and alternative methods” in 

between February and April 2017. Randomized controlled studies that have been published in the last 

ten years in Turkish and English languages and that had their full texts were included in the 

examinations. 19 articles complying with the research criteria composed the sample of the compiled 

study.  

Results: It was seen that the most commonly used complementary and alternative methods in the 

prevention and treatment of oral mucositis are cryotherapy (n=6 articles), honey (n=4), propolis (n=3), 

chewing gum (n=2), coffee and honey mixture (n=1), kefir (n=1), cryotherapy with chamomile 

distillate (n=1) and green tea leaf extract (n=1) in the studies included in the compilation. Most (n=16) 

of the methods used in the 19 studies within the scope of the compilation are reported to be effective 

in the prevention and treatment of oral mucositis. Only the individual studies carried out with manuka 

honey, propolis and kefir showed that these practices were not effective in the prevention and 

treatment of oral mucositis. Particularly in the studies that used cryotherapy, decreases were observed 

in the incidence of oral mucositis, the number of patients with 3rd -4th degree oral mucositis, the 

length of hospital stay, the need for TPN and the use of opioids.  

One study conducted using honey and coffee mixture showed effective results in the treatment of oral 

mucositis in the short term. It is recommended for use as a topical agent in the prevention of radiation-

induced mucositis. Moreover, it was found that none of these patients developed mucositis, none of 

them had loss of appetite and there was no need for painkillers. As a result of the studies carried out 

with adults and child patients using different types of honey, a significant decrease was observed in 

the oral mucositis induced Candida and aerobic pathogenic bacterial infections. In addition, there were 

decreases in the length of stay in hospital, increases in body weight, delays in the occurrence of oral 

mucositis and decrease in the severity of the pain resulting from oral mucositis. Two different studies 

conducted with child patients using chewing gum found that it was an effective method to prevent and 

treat oral mucositis. In the comparison of the practices cryotherapy with chamomile distillate and 

normal water, chamomile distillate was found to be more effective in the development of oral 



122 

 

mucositis. In another study conducted with green tea, on the other hand, the practice was observed to 

be effective on the incidence, serenity and duration of oral mucositis.  

Conclusion: Complementary and alternative methods are significant recourses for decreasing the 

incidence and severity of oral mucositis due to their ease of use, tolerability and having no side effects. 

  

Keywords: complementary and alternative methods, oral mucositis, oral care, cancer patients, 

nursing. 
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Kaya Dolgu Barajlarda Sızma Analizi 

 

Meral Korkmaz* 

Munzur Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

İçme, sulama ve enerji ihtiyacının artması ile günümüzde barajlar yapılmaktadır. Barajlar yapım amacı 

su tutmaktır. Bu nedenle yapılan bir barajda sızma miktarının minumum olması istenilmektedir. Sızma 

analizi yapılmadığında barajlarda su tutma azalmaktadır. Sızma hem su kaybına hem de baraj yapısına 

zarar vermektedir. Bu sebeple yapım öncesi projelendirme safhasında sızma analizlerinin yapılması 

gerekmektedir. Sızma analizlerinde temel prensip Darcy kanunudur. Genellikle sızma analizleri sonlu 

elemanlar metodu yöntemini kullanabilen, suyun akış yöntemini işleyebilen, jeolojik parametrelerin 

girilebildiği yazılımlar ile yapılabilmektedir. Sızma hesabında freatik hat oldukça önemlidir. Freatik 

hat mansap şevini ne kadar yukarıda keserse vereceği zarar da okadar büyük olur. Bu yüzden freatik 

hattın su yüzü profili tasarım aşamasında belirlenmesi gerekir ve oluşacak zararlara karşı önlem 

alınabilir.  

Bu çalışmada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi 

Başkanlığı tarafından yaptırılan Tokat Turhal Barajı gövdesi ve kapama seddesi tabanında 

oluşabilecek sızma miktarlarının “Slide 5.0” program kullanılarak yapılan sızma analizleri 

incelenmiştir. Baraj gövde tabanında oluşacak sızma miktarı enjeksiyon perdesi yapılmaması ve 

yapılması halinde oluşan sızma miktarları karşılaştırılmıştır. Kapama perdesi yapılması halinde baraj 

gövdesi altındaki sızma miktarını büyük oranda azaldığı görülmektedir. 

 

Keywords: Sızma, kaya dolgu baraj, freatik hat 
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Kıvrımlı Bir Kanalda Kenar Ayak Etrafında Oluşan Oyulmanın 

İncelenmesi 

 

Meral Korkmaz* 

Munzur Üniversitesi 

 

M. Emin Emiroğlu 

Fırat Üniversitesi 

 

 

 

ÖZET 

 

Günümüzde akarsular üzerine yapılan köprüler ulaşımı kolaylaştıran önemli yapılardır. Köprüler 

tasarım aşamasında jeolojik, hidrolik ve akarsuyun katı madde taşıma olayı gibi birçok parametreden 

etkilenmektedir. Son yıllarda yıkılan veya hasar gören köprüler incelendiğin de hasar nedenlerinin 

çoğunun taşkınlar sırasında meydana gelen oyulma olayından kaynaklandığını görülmektedir. Bu 

yüzden taşkınlar esnasında köprü ayakların da meydana gelecek hasarın önlenmesi büyük önem 

taşımaktadır. Taşkınlar esnasında köprü kenar veya orta ayakları etrafındaki taban malzemelerinin 

taşınması sonucu ayak etrafında oyulmalar oluşmaktadır. Oluşan bu oyulmalar önlenmezse önemli 

ölçüde can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Akarsularda özellikle kıvrımlı kanallarda sekonder akım 

nedeniyle de köprü ayakları oyulmaya maruz kalmaktadırlar. 

Bu çalışmada, 180º kıvrımlı bir kanalda 30º kıvrım açısında dış kıyıya ve iç kıyıya yerleştirilen köprü 

kenar ayağı etrafında oluşan yerel oyulmalar ve akım şiddetinin oyulma olayına etkisi incelenmiştir. 

Deneyler temiz su oyulması durumun da yapılmıştır. Temiz su oyulması için literatürde çalışmalar 

yapılmıştır, ancak kıvrımlı bir kanal boyunca köprü kenar ayağında oluşan oyulmalar ile ilgili çok 

fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada kıvrımlı bir kanal boyunca 30° kıvrım açısında iç ve dış 

kıyılara yerleştirilen köprü kenar ayak uzunluğu ve debisi değiştirilerek temiz su oyulmasında bir dizi 

deney yapılmıştır. Her ayak için 12-18 saat arasında maksimum oyulma derinlikleri ölçülmüştür. 

Maksimum oyulma miktarı cad programları ve grafikler çizilerek çizilerek yorumlanmıştır. Köprü 

kenar ayağının uzunluğu oyulma derinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Maksimum oyulma 

derinliği akım şiddetine bağlı olarak zamanla artmakta ve belli bir süre sonra asimptotik olarak devam 

etmektedir. 

 

Keywords: Oyulma, Köprü kenar ayağı, menderes, temiz su oyulması 
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Müdürlüğü, Adana 
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ÖZET 

 

Biberin meyveleri dünya genelinde taze, işlenmiş ya da baharat olarak tüketilmektedir. 

Dünyadaki en önemli üreticisi 15.800.000 ton ile Çin’dir. Bunu 2.294.400 ton ile Meksika, 2.159.348 

ton ile üçüncü sırada Türkiye izlemektedir. Türkiye’de 2016 yılında biber üretimi 815.632 dekar 

alanda ve 2.457.822 ton olarak geçekleşmiştir. Bu üretimin 957.030 tonunu kapya biber 

oluşturmaktadır. Son yıllarda tüketicilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları, damak tadı farklılıkları, 

çalışma hayatında kullanımı kolay olan hazır gıdaların tüketimi, kapya biber kullanımını arttırmıştır. 

Meyve eti kalın ve kuru madde oranının yüksek olması ve kendine has parlak bir görünüm sergilemesi 

nedeniyle kapya biber, hem salçalık hem de közlemelik olarak sanayide değerlendirilen pazar değeri 

olan bir üründür. Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesinde yağlık biber yetiştiriciliği yapılan üretim 

alanlarından toplanan biberlerde, virüs hastalıklarının belirlenmesi amacıyla DAS-ELISA ve RT-PCR 

yöntemleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda bölgede yağlık biber üretimini sınırlayan, önemli 

düzeyde verim ve kalite kayıplarına neden olan başlıca virüs hastalıkları olarak Tobacco etch virus 

(TEV), Potato Y virus (PVY), Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

belirlenmiştir. Bu hastalıkların özellikle karışık enfeksiyonlarında, gelişim geriliği ve bodurluk, meyve 

ve yaprakta şekil ve renk bozukluğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, meyve miktarı ve hasat sayısı 

azalmıştır. 

Anahtar kelimeler: Virüs, yağlık biber, Doğu Akdeniz, Türkiye - 

 

Important Virus Diseases in Capia Pepper Production in Eastern 

Mediterranean Region 
 

ABSTRACT 

 

Pepper are consumed as fresh, processed or spices throughout the world. The most important 

manufacturer in the world is China with 15.8 million tons. This is followed by Mexico with 2,294,400 

tons, followed by Turkey with 2,159,348 tons. In Turkey in 2016, pepper production was 815,632 

decares and 2,457,822 tons. 957,030 tonnes of this production are capia peppers. In recent years, 

healthy eating habits of consumers, differences in taste, consumption of ready-to-eat foods that are 

easy to use in working life, increased the use of capia pepper. Due to the high proportion of dry matter, 

thick fruit meat and its unique shiny appearance, capia pepper is a market value that is used in the 

industry as both salty and savory. In this study, DAS-ELISA and RT-PCR methods were used to 

determine virus diseases in capia pepper collected from the production areas where pepper was grown 

in the Eastern Mediterranean Region. As a result of analysis, Tobacco etch virus (PVV), Potato Y 

virus (PVY), Cucumber mosaic virus (CMV) and Tomato spotted wilt virus (TSWV) were identified 

as major virus diseases which cause significant loss of yield and quality. In particular in mixed 

infections of these diseases, developmental retardation, stunting and shape and discoloration have been 

observed in fruit and leaf. 

  

Keywords: Virus, capia pepper, Eastern Mediterranean, Turkey. 
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ÖZET 

 

Biber (Capsicum spp.), dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun olarak tüketilen önemli bir sebze 

türüdür. Taze tüketimin yanında, toz biber, salça, közleme, sos, turşu ve ana yemeklerin içerisinde çok 

değişik şekillerde değerlendirilmektedir. Biber yetiştiriciliği, değişik çevre ve iklim şartlarında, dünya 

genelinde yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin her bölgesinde az veya çok biber yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Biber yetiştiriciliğini etkileyen birçok biyotik ve abiyotik faktörler bulunmaktadır. 

Biyotik faktörlerden en önemlileri viral ve fungal hastalıklardır. Biber üretiminde ekonomik öneme 

sahip olanlar, Cucumber mosaic virus (CMV), Potato Y virus (PVY), Tobacco etch virus (TEV), 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) Pepper mild mottle virus (PMMoV), Tobacco mosaic virus 

(TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Fusarium solgunluğu (Fusarium solani), Biber kök ve 

kökboğazı yanıklığı (Phytophthora capsici), kurşuni küf (Botrytis cinerea), külleme ( Leveillula 

taurica) olarak sıralanabilir. Üretim alanlarda hastalık ve zararlılar ile mücadelede kültürel önlemler ilk 

sırayı almaktadır. Kültürel önlemler; hastalık etmeni taşımayan temiz tohum kullanılmalı, dayanıklı 

çeşitler temin edilmeli, tohum ekimi sık yapılmamalı, fidelikler sık sık havalandırılmalı, aşırı azotlu 

gübreden kaçınılmalı, fazla sulamadan kaçınılmalı, hastalıklı bitkiler imha edilmeli, kullanılan alet ve 

ekipmanlar dezenfekte edilmeli, virüs vektörü olan böceklerle ve virüs hastalıklarının konukçusu olan 

yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: Biber, virüs, fungus, Türkiye  

 

ABSTRACT 

 

Pepper (Capsicum spp.) is an important vegetable species that is consumed extensively in our country 

as well as in the world. Apart from fresh consumption, it is used in a wide variety of forms including 

powdered pepper, tomato paste, roast, sauce, pickles and main courses. Pepper cultivation is widely 

used in various environmental and climatic conditions throughout the world. There is more or less 

pepper cultivation in each region of Turkey. There are many biotic and abiotic factors affecting pepper 

cultivation. The most important biotic factors are viral and fungal diseases. Cucumber mosaic virus 

(CMV), Potato Y virus (PVY), Tobacco etch virus (TEV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) Pepper 

mild mottle virus (PMMoV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Fusarium 

wilt (Fusarium solani), Phytophthora crown and root rot of pepper (Phytophthora capsici), gray mold 

(Botrytis cinerea) and Powdery mildew (Leveillula taurica) are economically important diseases in 

pepper production. Cultural measures in combating disease and pests in production areas take first 

place. Cultural measures; Seeds must be planted frequently, seedlings must be frequently ventilated, 

excessive nitrogen must be avoided, excessive irrigation must be avoided, diseased plants must be 

destroyed, tools and equipment used must be disinfected, viruses must be disinfected, and struggle 

against host weeds should be done. 

 

Keywords: Pepper, virus, fungus, Turkey. 
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ÖZET 

 

Domates, Dünyada ve Türkiye’de üretimi yapılan en önemli sebze türlerinden biridir. Türkiye 

ekonomisinde çok önemli yeri vardır. Domates yetiştiriciliğinde en önemli sorunlar arasında hastalık 

ve zararlılar gelmektedir. Özellikle fungal ve viral hastalıkları fidelikten itibaren bitkinin gelişimini 

etkilemekte, verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle Pythium spp., Fusarium spp. ve 

Rhizoctonia spp., gibi toprak kökenli patojenler bitkinin köklerine, kök boğazına ve gövdenin alt 

kısmına girerek dokuların bozulup çürümesine ve solgunluk hastalığına neden olmaktadır. Ayrıca 

Fusarium ve Rhizoctonia türleri tohumla da taşınabilmektedir. Ayrıca polifag bir fungus olan Botrytis 

cinerea özellikle havalandırması iyi olmayan seralarda yaygın olarak görülmektedir. Yüksek nemli 

koşullarda gri renkli sporlar oluşturarak hızla bitkiden bitkiye yayılırlar. Domates üretimini etkileyen 

en önemli virüs hastalıkları, tripsle taşınan Tomato spotted wilt virus (TSWV), beyaz sinekle taşınan 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), tohumla yaprak bitiyle ve mekanik olarak taşınan Cucumber 

mosaic virus (CMV), Tomato mosaic virus (ToMV) ve Tobacco mosaic virus (TMV) olarak 

sıralanabilir. Bu hastalıklar iklime, enfeksiyon dönemine, domates çeşidine ve virüsün ırkına bağlı 

olarak farklı önem düzeyinde ekonomik zararlara neden olur. 

 

Anahtar kelimeler: Domates, fungus, virüs - 

 

Fungal and Viral Diseases in Tomato Growing 
 

ABSTRACT 

 

Tomato is one of the most important vegetable species produced in the world and in Turkey. Turkey 

has a very important place in the economy. The most important problems in tomato cultivation are 

diseases and harmful. Especially fungal and viral diseases affect the development of the plant since the 

planting, causing loss of yield and quality. In particular, Pythium spp., Fusarium spp. and Rhizoctonia 

spp., Enter the roots of the plant, the root throat and the lower part of the body, causing the tissues to 

break down and cause wilting. Fusarium and Rhizoctonia species can also be transported by seed. 

Botrytis cinerea, a polyphagic fungus, is also commonly seen in poorly ventilated greenhouses. In high 

humidity conditions, they produce gray colored spores and spread quickly to the plant. The most 

important viral diseases affecting tomato production are Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

transported with thrips, Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) transported with white flies, 

Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato mosaic virus (ToMV) and Tobacco mosaic virus (TMV) 

transported with seed, aphids and mechanically. These diseases cause economic losses at different 

levels of severity depending on the disease, the infection stage, the tomato variety and the virus strain. 

 

Keywords: Tomato, fungus, virüs 
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ÖZET 

 

Bu çalışma, Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) öğrencilerinin bölümlerini tercih etme 

nedenlerini ve mesleğin geleceği ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Bucak 

Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi birinci sınıf öğrencileri(n:138) oluşturmuş ve 

çalışmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 104 öğrenci ile 

tamamlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür desteği ile 

geliştirilen 32 soruluk anket formu uygulanmıştır. Çalışma için etik kurul, kurum izni ve öğrencilerden 

de yazılı ve sözlü katılım onayı alınmıştır. Verilerin analizi; SPSS 21 paket programı yardımıyla sayı, 

yüzde ve ki kare testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.9’u kız, %47.’i ise 

erkek olup, yaş ortalaması 19.24±1.03’dür. %79.8’i birinci öğretim, %51.0’ı Sağlık Meslek Lisesi 

mezunu, %87.5’i yurtta/apartta kalmakta, %65.4’ünün geliri-giderine eşittir. Öğrencilerin %74.0’ı 

bölümü istemeyerek seçtiğini, %19.2’si birinci tercihi olduğunu, %87.5’i puanının sadece bu okula 

yeteceğini düşündüğü içi tercih ettiğini, %5.8’i bölümü tercih ederken ailesinin etkili olduğunu, 

%49.0’ı bölüm ile ilgili bilgi aldığını, bilgi alanların %52.9’u da kitle iletişim araçlarından bilgi 

edindiklerini, %67.3’ü bölümü okumaktan memnun olmadığını, %56.7’si üniversite sınavına tekrar 

girmek istediğini, %77.9’u şuan meslek ile ilgili olumsuz görüşlerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %96.2’si ileride iş bulma kaygısı duyduğunu, %39.4’ü meslekte kalma konusunda 

kararsız olduğunu, %69.2’si devlet kurumunda çalışmak istediğini, %40.4’ü mesleğin toplumdaki 

imajı hakkında fikri olmadığını, %47.1’i ileride iyi bir Acil Yardım ve Afet Yöneticisi olmak 

istediğini belirtmiştir. Araştırma sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerinin genel olarak 

okudukları bölüm ile ilgili ileride iş bulma kaygısı yaşayacakları için memnun olmadıkları tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, mesleğin isteyerek tercih edilmesi amacıyla üniversiteye 

hazırlanan öğrencilere mesleği tanıtma programlarının yapılması ve zaman içerisinde tekrarlanması, 

tercih eden öğrencilerinde mezuniyet sonrasında iş bulma ve kariyer olanaklarının arttırılması 

sağlanabilir.  

 

Anahtar kelimeler: Öğrenci, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Meslek Tercihi, Meslek İle İlgili Görüşler - 

 

 

Preference Reasons of Emergency and Disaster Management (Edm) 

Students Their Department and Their Opinions on The Future of Th 
 

ABSTRACT 

 

This study has been undertaken as definitive to determine preference reasons of emergency and 

disaster management (EDM) students their department and their opinions on the future of their 

profession. The environment of the study was composed of first grade students of (n:138) of Mehmet 

Akif Ersoy University Health Sciences Faculty and Bucak Health School Emergency and Disaster 

Management Department and was completed with 104 students who were present at the school and 

accepted to participate to the study. As data gathering tool, inquiry form composed of 32 questions 

which was developed by researchers with support of literature search. Ethical board, institution 

permission and written and oral consent of students were taken. Analysis of data were evaluated with 

SPSS package program, number, percentage and chi square test. 52.9% of attendees are female, 47% 
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of them male and the average age is 19.24±1.03. 79.8% of them are graduated from daytime 

education, 51.0% are graduated from Health Vocational High School, 87.5% stay in dormitory/aparts, 

65.4% have equal income-expense. 74.0% of students stated they did not chose the department 

voluntarily, 87.5% said they had thought their point would only be sufficient for this department, 5.8% 

stated their family had impact on their decisions, 19.2% said it had been their first choice, 49.0% said 

they had taken information about department, 52.9% stated they had gained information through mass 

communication tools, 67.3% declared they were not happy to be in this department, 56.7% stated they 

considered to apply to university exams, 77.9% said they had negative opinions about profession. 

96.2% of students stated they had concerns about finding a job in future, 39.4% said they had 

hesitations about being in profession, 69.2% stated they wanted to work at state institutions, 40.4% 

said they had no idea about the image of profession in society, 47.1% declared they wanted to be a 

good emergency and disaster manager in the future. As the result of study, it was determined that 

students of emergency and disaster management had generally concerns about finding job and thus 

were not satisfied with their departments. In line with these results, with the purpose of selecting this 

department voluntarily, profession presentation programs may be established and repeated, finding 

jobs and career opportunities of graduated students may be increased. 

 

Keywords: Student, Emergency and Disaster Management, Professional Preference, Opinions related 

with Profession 
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ÖZET 

 

Hidrolojik fonksiyon bakımından önem arz eden orman ekosistemlerini oluşturan ağaç türlerinin ibreli 

veya yapraklı olması düşen yağışın gövdeden akış şeklinde, tepe çatısından, yaprak ve dallardan 

damlama suretiyle toprağa ulaşması veya intersepsiyon yoluyla toprağa ulaşmadan buharlaşmasında 

önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacıda, saf karaçam, kayın ve göknar meşcerelerinde 

ormanaltı yağış, gövdeden akış ve intersepsiyon oranlarının belirlenmesi ve meşcereler arasındaki 

farklılık ve benzerliklerin analiz edilmesidir. Ormanaltı yağış ve gövdeden akış ölçümleri, Taşçılar 

Havzasındaki söz konusu meşcereleri temsil etmek üzere seçilen deneme alanlarında kurulan 5er adet 

standart yağış ölçerler ile yapılmıştır. Toplam yağış ölçümü ise deneme alanlarına yakın mesafede 

bulunan açıklık alanlarda yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ormanaltı yağış değerleri karaçamda 

%70,92; kayında %78,66;göknarda %77,18 olarak, gövdeden akış değerleri karaçamda %0,99; 

kayında %4,65, göknarda %1,83 olarak ve intersepsiyon değerleride karaçamda %28,09, kayında 

%16,7 ve göknarda %20,99 olarak bulunmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Ormanaltı yağış, Gövdeden akış, İntersepsiyon, Kastamonu, Türkiye - 

 

THROUGFALL, STEMFLOW AND INTERCEPTION IN BLACK PINE, BEECH AND FIR 

STANDS 

 

ABSTRACT 

 

Coniferous or broad-leaved tree species that form forest ecosystems that are important for hydrological 

function play an important role for the throughfall, stemflow and interception. Aim of this study was 

determininig througfall, stemflow and interception ratios for black pine, beech and fir stands. 

Differences and similarities between the stands were analyzed. Throughfall and stemflow 

measurements were made with five different standart rain gauges were set up in selected trial areas to 

represent the every stands in the Tascılar Basin. Total rainfall measurements were made in open areas 

near the trial areas. As a result of the study, the fthrougfall values were 70.92% for black pine; 78.66% 

for beech, 77.18% for the fir, stemflow values were 0.99% for black pine; 4.65% for beech, 1.83% for 

fir and interception values were 28.09% in black pine, 16.7% for beech and 20.99% for fir stand. 

 

Keywords: Througfall, stemflow, interception, Kastamonu, Turkey 
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ABSTRACT 

 

The importance of the study was to gain new feed additive enzymes produced by newly isolated 

microorganisms for animal nutrition. Isolation of carboxymethyl cellulase (CMCase), xylanase and 

lichenase producer Bacillus strain from soil sample, partial characterization and investigation of the 

potential availability of the enzymes for animal nutrition were main scopes of the study. 

The aim of the study was isolation of the Bacillus strain producing CMCase, xylanase and lichenase 

enzymes which can be used in animal nutrition. The soil sample was pasteurised at 80 °C for 10 min 

for isolation of spore forming and aerobic bacteria. CMCase, xylanase and lichenase producer strains 

were determined on LB-agar plates including certain substrates by Congo-red staining. Dinitrosalicylic 

acid method was used for partial characterization of the enzymes. In the study, Bacillus sp. strain was 

isolated from the soil sample collected from agricultural area in Turkey. The isolate which exhibiting 

CMCase, xylanase and lichenase, was entitled as Bacillus sp. BMN-2. The optimum pH values of 

CMCase was 7.0, whereas 6.0 for xylanase and lichenase. However, the optimum temperature value of 

CMCase was 40 °C, whereas 50 °C for xylanase and lichenase. The enzymes retained most of their 

activities after pre-incubation at 70 °C for 15 min. Bacillus sp. BMN-2 reached highest enzyme 

production levels for all enzymes within 12-36 hours later from bacterial inoculation. The common 

activators for all enzymes were MnCl2, CaCl2 CoCl2, and EDTA. All enzymes were strongly 

inhibited by HgCl2. These properties of the enzymes indicated that they could be used as enzyme 

supplement for animal feed. 

 

Keywords: Bacillus sp., isolation, CMCase, xylanase, lichenase, characterization 
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ABSTRACT 

 

Endemic Fraxinus ornus subsp. cilicica is one of the eight Fraxinus taxa in Turkey. It spread in Middle 

and Western Taurus Mountain Range and in certain sections of Eastern Taurus and also in Amanos 

Mountains on (600-) 900-1450 meter altitudes. It grows mostly in karstic areas over calcareous 

sandstone and dolomites.It can reach mostly 8-10 (-20) meterin height.Winter buds are finely 

pubescent and they are brown or brownish-grey. Leaflets are glabrous on both sides, long stalked 

(petiolule 6-16 mm) long acuminate. Flowers are scented. Corolla lobes are longer than stamens or 

almost equal, they are mostly 6 (-10) mm and linear. Fruits are 2-2,5 x0,3-0,4 cm and linear-

oblanceolate.In this study some macro-morphological properties of Fraxinus ornussubsp. cilicica were 

given and micro-morphological properties ofseed surface were presented. All knowledge about 

taxonomical characterswere systematically evaluated. 

 

Keywords:Fraxinus ornus subsp.cilicica, seed, micro morphology, macro morphology, Turkey 
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ÖZET 

 

Türkiye’nin önemli ihtiyaçlarından biri olan detaylı toprak etüdlerinin kalitesini arttıracak, uzman 

gereksinimini azaltacak, arazide harcanacak süreyi azaltabilecek, toprak etüd çalışmasının her 

aşamasında kullanılabilecek yeni teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla Adana ili Yumurtalık 

ilçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 100 km2’lik bir alanda yürütülen bu çalışmada, Stereo 

WorldView-2 sayısal uydu verileri temel kartoğrafik materyal olarak kullanılmıştır. Toprak serilerini 

tanımlama amacıyla profil çukuru açılacak yerlerin belirlenmesinde tüm kartoğrafik materyallerin 

birlikte kullanıldığı 4 aşamalı yeni bir yaklaşım test edilmiş ve başarılı olunmuştur. Böylece toprak 

etüdlerinde en fazla deneyim gerektiren serilerin tanımlanacağı yerlerin belirlenmesinde uzman 

inisiyatifi asgari düzeye indirilmiştir. Araştırma alanında 17 toprak serisi tanımlanmış ve bu seriler 

Toprak Taksonomisine göre Inceptisol, Vertisol ve Entisol olarak sınıflandırılmıştır. Pedometrik 

yaklaşımların ve jeoistatistiksel modellemelerin detaylı toprak etüd haritalama çalışmalarında 

kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla, çalışma alanı içerisinde seçilen test alanında grid metodu 

ile toplanan veriler için en uygun semivaryogramlar belirlenmiş ve bu özelliklerin haritaları 

oluşturulmuştur. Ancak, her noktada 3 farklı derinlikte toprak özelliklerinin modellenmesi ile elde 

edilen harita, bir kargaşadan öteye gidememiştir. Bundan dolayı değişkenleri çok fazla olan ve doğada 

gerçek bireysel varlıklar olarak bulunan toprak serilerinin detaylı etüdü ve haritalanmasının 

jeoistatiksel modelleme ile mümkün olmadığı belirlenmiştir. 

 

Keywords: Boyutlu Uydu Görüntüsü, WorldView-2, Jeoistatistik, Sayısal Haritalama, Detaylı 

Toprak Etüd ve Haritalama, Yumurtalık 
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ABSTRACT 

 

Because of the progress of science and technology in our age, more energy is needed. Considering 

factors such as global warming, ecosystem and environmental pollution, the prospect of alternative 

energy sources for fosil resources arises. One of these alternatives is hydrogen. Hydrogen is an 

important energy source because it is renewable, harmless to the environment, economical and most 

importantly storable. In addition to its advantages hydrogen has a disadvantage in storage because it is 

a light element. There are different methods of storing hydrogen. In this study, activated carbons were 

synthesized by ZnCl₂ activation from corn cob for storage of hydrogen. For this purpose, corn cobs 

were first washed, dried at 105 °C, ground and sieved. Thus, corn cob powders of different grain sizes 

were obtained. These samples were chemically activated for one day at different concentrations of 

ZnCl2 solutions. Then, the carbonization process was carried out at 500 ° C under a nitrogen gas 

atmosphere. The synthesized activated carbons were characterized by BET, SEM, FTIR-ATR and 

DTA/TG devices, and then it was measured their hydrogen storage capacities as a function of 

temperature at low and high pressures. The results showed that the hydrogen storage capacity of 

activated carbon samples increased in direct proportion to the BET surface area. 

 

Keywords: Activated carbon, characterization, hydrogen storage, corn cob 
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ABSTRACT 

 

Hydrogen is an important alternative energy carrier because it is renewable, harmless to the 

environment, storable and economical. Storage of hydrogen as compressed gas and cryogenic liquid is 

both costly and unsafe. For this reason, alternate hydrogen storage methods are widely used in the 

literature and the most common method is the adsorption of hydrogen on carbon based material such 

as activated carbon. Today, it is important to use renewable biomass, especially agricultural by-

products and waste, which are abundant in nature, in the production of activated carbon. Activated 

carbon synthesis takes a long time by classical conventional heating method. Instead, microwave 

energy can be used to heat the substance selectively and centrally, thus saving considerable time and 

energy. 

In this study, an almond shell was used as an agricultural waste for activated carbon synthesis. Before 

the active carbon synthesis, the almond shells were washed, dried at 105 ºC, grinded and sieved. The 

almond shells, which had been brought to a certain size, were chemically activated with KOH 

solutions at different concentrations for 1 day at room temperature. The samples were then subjected 

to carbonization in a microwave oven at 350 W for 15 minutes in an inert atmosphere. The resulting 

activated carbons were characterized by different techniques and then the hydrogen storage capacities 

were measured. 

 

Keywords: Almond shell, adsorbent, hydrogen storage 
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ÖZET 

 

Su, temizlik ve hijyen koşulları yetersiz olan okullarda, kişiden kişiye bulaş düzeyi fazla olması 

nedeniyle okullar, çocuklar ve çalışanlar için yüksek riskli ortamlar haline gelir ve böylece çevresel 

sağlık risklerine karşı zaten savunmasız olan çocukların duyarlılıkları daha da artar. Bu nedenle, 

tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ilköğretim 

(anaokulu, ilkokul, ortaokul) ve ortaöğretim (liseler) kurumlarının su, temizlik ve hijyen koşullarının 

değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evreni/örneklemi olarak, Antalya İli’ndeki 

bütün resmi okullar alınmış olup, örnekleme seçim yöntemine gidilmemiştir. Antalya’nın 19 ilçesinde 

yer alan toplam 1244 okulun yöneticisinden (müdür ya da müdür yardımcısı) veriler mail yoluyla 

alınacaktır. Araştırmanın Mayıs 2017- Haziran 2017 tarihleri arasında tamamlanması planlanmıştır. 

Araştırmanın verileri, konuyla ilgili araştırma ve literatür bilgilerinden yararlanılarak, araştırmacılar 

tarafından oluşturulan “Okullar İçin Temizlik ve Hijyen Soru Formu” ile toplanacaktır. Araştırmanın 

yapılması için gerekli olan kurum izni ve etik onamı alınmıştır. Araştırmada verilerin 

değerlendirilmesinde, SPSS 20.0 paket programı kullanılacak, araştırmanın değişkenleri için 

tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistiklerden yararlanılacaktır. Sonuç olarak, Antalya’daki okulların 

su, temizlik ve hijyen koşullarının belirlenmesi ile elde edilecek veriler, bu alanlardaki temel 

aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yönelik alınacak tedbirlere ve planlanacak yeni çalışmalara yol 

göstermesi açısından önemlidir.  
 

Anahtar kelimeler: okul, su, temizlik, hijyen  

 

Evaluation of Water, Cleaning and Hygiene Conditions of The Schools in A 

Province 
 

Abstract 

 The schools where water, sanitation and hygiene are inadequate becomes a high-risk environment for 

children and employees due to the high level of contamination of the individual and thus children who 

are already vulnerable to environmental health risks become more susceptible. For this reason, this 

descriptive study is planned to evaluate the water, hygiene and hygiene conditions of all the primary 

schools (kindergarten, primary school, middle school) and secondary education (high school) 

connected to Antalya Provincial Directorate of National Education. All the official schools were taken 

in Antalya Province as the sample / universe of the research and sampling selection method was not 

done. The data will be received by mail from 1244 school administrators (principal or vice principal) 

in 19 provinces of Antalya. The study is set to be completed between May 2017 and June 2017. The 

data of the research will be collected by the researchers' "Cleaning and Hygiene Questionnaire for 

Schools", using the relevant research and literature information. The required institutional and ethical 

approvals were obtained for the research. In the evaluation of the data in the study, SPSS 20.0 package 

program will be used, descriptive and comparative statistics will be used for the variables of the 

research. As a result, the data obtained by determining the water, sanitation and hygiene conditions of 

the schools in Antalya are important in terms of the measures to be taken to eliminate the basic 

problems in these areas and to lead the new studies to be planned. 
 

Keywords: school, water, cleaning, hygiene 
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ABSTRACT 

 

 

Especially, Transfer Hydrogenation (TH) of ketones has recently developed as an alternative method 

to hydrogenation for the production of alcohols. The donor (e.g. 2-propanol) and the acceptor (e.g. a 

ketone) are environmentally friendly and also easy to handle. Recently, room-temperature ionic 

liquids, containing 1,3-dialkylimidazolium cations and their counterions, have attracted considerable 

attention. These ionic liquids are potential replacements for organic solvents both on laboratory and 

industrial scales due to their green characteristics such as thermal stability, lack of vapour pressure, 

non-flammability, wide liquid range, wide range of solubility and miscibility. Furthermore, modified 

P-based ligands have important applications in organometallic chemistry and catalysis, giving 

selective catalysts for hydroformylation, hydrosilylation, especially transfer hydrogenation. As a part 

of our ongoing research program for developing highly active catalysts, we synthesized a novel ionic 

liquid based phosphinite monodendate ligand. 

In the present study, we aimed to synthesize a new chiral ionic liquid, 1-chloro-3-(3-

methylimidazolidin-1-yl)propan-2-ol chloride, and its phosphinite ligand, 1-chloro-3-(3-

methylimidazolidin-1-yl)propan-2-yl diphenylphosphinite chloride. Then, Rh(III), Ir(III) transition 

metal complexes ((1-chloro-3-(3-methylimidazolidin-1-yl)propan-2-yl diphenylphosphinite chloride) 

(dichloro ɳ5-pentamethylcyclopentadienyl rhodium(III))] and (1-chloro-3-(3-methylimidazolidin-1-

yl)propan-2-yl diphenylphosphinite chloride) (dichloro ɳ5-pentamethylcyclopentadienyl 

iridium(III))]) were synthesized. The complexes were characterized by a combination of multinuclear 

NMR spectroscopy, IR spectroscopy, and elemental analysis. Catalytic activity of the Rh(III), Ir(III) 

complexes were investigated in asymmetric transfer hydrogenation reaction of acetophenone and its 

derivatives. 

 

Keywords:Ionic Liquid, Rhodium(III), Iridium(III) 
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ABSTRACT 

 

 

The catalytic transfer hydrogenation of ketones using chiral Ru(II) complexes as catalyst precursors is 

a developed efficient method. There are a lot of chiral ligands prepared for asymmetric transfer 

hydrogenation. We have an ongoing interest in the synthesis and use of optically active ligands in 

asymmetric catalysis, especially P-based and related chiral modifiers. In recent years, we have 

reported the synthesis and applications of a number of modified Ru(II) catalysts for ATH which 

contain well designed groups formed by the reaction of between the chiral ligand component and the 

η6-arene ring. Here, we aimed to synthesis of two novel phosphinite ligands and their Ru(II) 

complexes to be used as a catalyst in asymmetric transfer hydrogenation. 

In the present study, we aimed to synthesis of aminoalcohols, phosphinites as well as their 

corresponding Ru(II)-arene complexes from respective alcohol precursors. For this aim, amine 

compound, N-benzyl-N-[(S)-1-[α-naphthylethyl]amine was prepared from (S)-(-)-1-[Naphthalen-1-yl-

ethy]amine and benzaldehyde. Then, (R)-Styrene oxide was treated with N-benzyl-N-(S)-1-[α-

naphthylethyl]amine to give the first aminoalcohol, (1R)-2-{benzyl[(1S)-1-(naphthalen-1-

yl)ethyl]amino}-1-phenylethan-1-ol. In a similar reaction, (S)-glycidyl phenyl ether was reacted with 

N-benzyl-N-(S)-1-[α-naphthylethyl]amine to obtain the second aminoalcohol, (2S)-1-{benzyl [(1S)-1-

(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-ol. Phosphinite ligands, (1R)-2-{benzyl[(1S)-1-

(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-1-phenylethyl diphenylphosphinite and (2S)-1-{benzyl[(1S)-1-

(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-yl diphenylphosphinite were prepared from the 

aminoalcohols (1R)-2-{benzyl[(1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-1-phenylethan-1-ol and (2S)-1-

{benzyl [(1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethyl]amino}-3-phenoxypropan-2-ol, respectively. Ruthenium(II) 

complexes of the phosphinite ligands were easily prepared in quantitative yields by reacting the 

appropriate ligands with either [Ru(η6-p-cymene)(μ-Cl)Cl]2 or [Ru(η6-benzene)(μ-Cl)Cl]2 precursor. 

The ability of dimers {[Ru(arene)(μ-Cl)Cl]2} to form mono- or binuclear complexes of general 

formula [Ru(η6-arene)Cl2L] is well-known. 

 

Keywords: Aminoalcohols, Chiral bis(phosphinites), Ruthenium Complexes 
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ABSTRACT 

 

Synthesis of new phosphinites to stabilize transition metals in low valent states is considered to be the 

most challenging task in view of their potential utility in a variety of metal-mediated organic 

transformations. To date, a number of such systems with a variety of backbone frameworks have been 

synthesized and their transition metal chemistry has been explored. Phosphinites have long been used 

in the synthesis of transition metal complexes with catalytic properties. 

In the present study, we aimed to synthesis of aminoalcohols, phosphinites as well as their 

corresponding Ru(II)-arene complexes from alcohol precursors. Initially, (S)-(+)-2-Hydroxypropyl p-

toluenesulfonate was synthesized with the reaction of (R)-α-Phenylethylamine and (S)-(+)-2-

hydroxypropyl p-toluenesulfonate and the compound was identified using 1H and 13C NMR 

spectroscopy. The reaction of (S)-(+)-2-Hydroxypropyl p-toluenesulfonate with (R)-α-

phenylethylamine was concluded with the product (S)-1-[N-(R)-α-Phenylethyl]amino-2-propanole 

with good yield. Compound (2S)-1-{[(2S)-2-hydroxypropyl][(1R)-phenylethyl]amino}propan-2-ol 

was also synthesized with the ring opening of enantiopure terminal (S)-propylene oxide with (R)-1-

phenylethylamine. Products were fully characterized by several spectroscopic methods such as LC-

ESI-IT-TOF MS, 1H NMR, 13C NMR, IR and elemental analyses. Chiral monodendate C1-symmetric 

ligands were synthesized by hydrogen abstraction from described chiral amino alcohols by Et3N and 

the subsequent reaction with one equivalent of Ph2PCl. The progress of this reaction was conveniently 

followed by 31P-{1H} NMR spectroscopy. The signals of the starting materials PPh2Cl at δ=81.0 

ppm disappeared and new singlets appeared downfield due to the phosphinite ligands. The new 

ligands have been characterized by the 31P-{1H} NMR spectroscopy. Ruthenium(II) complexes of the 

phosphinite ligands, (S)-1-[N-(R)-α-Phenylethyl]amino-2-propanol and (2S)-1-{[(2S)-2-

hydroxypropyl][(1R)-phenylethyl]amino}propan-2-ol were readily prepared in quantitative yields by 

reacting the appropriate phosphorus ligands with either [Ru(η6-p-cymene)(μ-Cl)Cl]2 or [Ru(η6-

benzene)(μ-Cl)Cl]2 precursor. The ability of dimers {[Ru(arene)(μ-Cl)Cl]2} to form mono- or 

binuclear complexes of general formula [Ru(η6-arene)Cl2L] is well-known. 
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ÖZET 

 

Giriş: Küreselleşmenin etkisiyle dünyada artan savaşlar, işsizlik, ekonomik krizler, etnik çatışmalar 

gibi pek çok sebeple insanlar isteyerek ya da çoğu kez istemeyerek başka ülkelere göç etmek zorunda 

kalmaktadırlar. Oluşan bu coğrafi hareketlilik nüfus yapılarını da etkileyerek farklı kültürlerden 

ailelerin ya da grupların bir arada yaşamasını zorunlu kılmıştır(3,4). Bu durum kültürlerarası iletişim 

kavramını gündeme getirmiştir. 

Kültürlerarası duyarlılık kültürlerarası iletişim becerisinin bir parçasıdır ve “kültürlerarası farklılıkları 

anlamada, kabul etmede ve takdir etmede kendi motivasyonunu sağlamak için gerekli olan aktif istek” 

olarak tanımlanmaktadır. 2012 yılında Suriye’ de çıkan iç savaş, sınır komşusu olması ve kültürel 

bağları nedeniyle Türkiye’yi göç almak zorunda bırakmıştır. İlimizde göç hareketliliğinde fazla sayıda 

Suriyeli ve Iraklı göçmene ev sahipliği yapmaktadır.  

Hemşirelik öğrencileri eğitimlerinin uygulamalı bölümünde farklı kültürden hastalar ile 

karşılaşabilmektedirler. Aynı kültürden, aynı dilden hastalarla bile iletişim problemi yaşanabilirken bu 

hastalarla terapötik iletişim kurulamamaktadır. Çoğu Türkçe ve İngilizce bilmeyen hastalara ameliyat 

öncesi ve sonrası eğitim, yapılan işlemleri açıklama, hastalığıyla ilgili bilgi ve eğitim vermek 

zorlaşmaktadır. Bunun için hemşirelik eğitiminde kültürel yeterliliği kazandırmaya yönelik 

yetkinlikler çerçevesi geliştirilmelidir. Bu noktada öncelikle hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası 

duyarlı bakım vermede başarılı olmaları için gereksinimlerinin ve bakış açılarının belirlenmesi önemli 

görünmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir yüksekokuldaki hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası 

duyarlılıklarını tanımlamak ve bu konuda karşılaştıkları sorunları belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmaktadır. 

Çalışmanın evrenini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu 2014-2015 bahar 

dönemi hemşirelik 2, 3, 4. Sınıf öğrencileri örneklemini ise çalışmaya gönüllü katılmak isteyen 

öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini 378 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 

176 öğrenciye ulaşılabilmiştir. Veriler literatür taramasıyla oluşturulan öğrencilerin sosyo-demografik 

özellikleri ve kültürlerarası hemşireliğe ilişkin düşünceleri hakkında bilgilerden oluşan anket formu 

kullanılarak toplanmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 20 bilgisayar programı ile yüzdelik, niteliksel 

grup karşılaştırmalarında anlamlı bir fark olup olmadığı x2 (ki-kare) testi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunu (%83.5) kız öğrenciler oluşturmaktadır (n: 

176). Öğrencilerin yaşları min:17;max:32 olup, 17-22 yaş grubunda oldukları (%91.4) ve %67.2’ni 

ikinci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu saptanmıştır. Anne ve babaların eğitim düzeyine bakıldığında; 

annelerin çoğunlukla ilkokul(%56.8), babaların ise sırasıyla ortaokul (%45.5 ) ve ilkokul mezunu 

(%35.8) oldukları belirlenmiştir. Aile gelir düzeylerinin çoğunlukla orta gelir düzeyinde olduğu 

(%90.9), annelerin herhangi bir işte çalışmadığı (%82.4) ve babaların ise yarıdan fazlasının (%69.9) 

çalıştığını bildirdikleri görülmüştür. Öğrencilerin tamamına yakının (%96.1) daha önce Kültürlerarası 

Hemşirelik ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı, %83.5’nin hemşirelik müfredatında böyle bir derse 

gerek olduğunu düşündüğünü söyledikleri saptanmıştır. Herhangi bir nedenle %62.5’i başka 

kültürlerden biri ile bir arada olduklarını bildirirken, %57.3’ü başka kültürden insanlarla bir aradayken 

zorlandığını ve en çok dil problemi (%70.2) yaşadıklarını belirtmişlerdir (n:176). Öğrencilerin 

%44.9’u konuşma ve anlama düzeyinde yabancı dil bildiklerini belirtirken; yarıdan fazlası (%61.9) 

ERASMUS gibi bir programla başka bir ülkede hemşirelik eğitimi almak istediklerini bildirmişlerdir. 

Ayrıca yarıya yakınının (%45.5) mezuniyet sonrası yurtdışında çalışmak istedikleri tespit edilmiştir. 
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Hasta bakımı sırasında kültür farklılığı nedeni ile ne sıklıkla sorun yaşadıkları sorulduğunda; %55.1 

bazen, %4.1’i ise çok sık sorun yaşadığını ifade etmiştir. Başka kültürden bireyle bir aradayken 

zorlandığını ifade edenlerin yurt dışında çalışmak istemediklerini belirttikleri saptanmıştır (n:176) 

(X2: 0.001; P>0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Çalışmaya katılanlar çoğunlukla kız öğrenciler ve 2. Sınıf öğrencileridir. Aileleri 

çoğunlukla orta gelir düzeyinde, eğitim olarak ilkokul ve ortaokul mezunudur. Öğrencilerin neredeyse 

tamamı Kültürlerarası Hemşirelikle ilgili herhangi bir eğitim almamıştır ve hemşirelik müfredatında 

böyle bir derse ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Yarıdan fazlası hasta bakma işi sırasında bazen 

sorunlar yaşadıklarını bildirmektedir. Yarıya yakını başka kültürlerden bireylerle iletişimde 

zorlandığını ifade ederken yaklaşık yarısı ERASMUS gibi bir programla yurtdışına gitmek ve 

mezuniyet sonrası yurtdışında hemşirelik yapmak istemektedir. 

 

Anahtar kelimeler : hemşirelik öğrencisi, transkültürel bakım, transkültürel problemler 

 

Determination of The Thoughts of Nursing Students on Intercultural 

Nursing  
 

ABSTRACT 

 

People are obliged to migrate to other countries willingly or mostly unwillingly because of many 

reasons such as the increasing wars in the world, unemployment, economic crises, and ethnic conflicts. 

This geographic mobility necessitates the families or the groups from different cultures to live together 

by also affecting the population structure (1,2). This situation makes the concept of intercultural 

communication a current issue.The intercultural sensitiveness is a part of the intercultural 

communication skill and defined as ‘the active request to provide the self-motivation for 

understanding, accepting and regarding the intercultural differences.' The civil war in Syria in 2012 

obliged Turkey to allow the immigrants because of the cultural bonds and being border on. Also, our 

province does the honors for a lot of Syrian and Iraqi immigrants (4,5). The nursing students may meet 

with patients from different cultures during the practical phase of their education. It cannot be 

communicated with these patients as therapeutic while even having problems with the patients in the 

same language. Before and after the surgery, it gets difficult to educate the patients who don’t know 

Turkish and English. Therefore, there needs to be developed the competencies frame in nursing 

education for the cultural competency of the students. Herein, it is important to specify the need and 

perspectives of nursing students for being them successful about the intercultural sensitive 

maintenance. 

The purpose of this research is to define the intercultural sensitiveness of nursing students in a high 

school and determine the problems on this subject they face with.  

This research is planned as a cross-sectional descriptive study. The target population for the survey is 

composed of 2nd, 3rd and 4th class nursing students of Health Faculty of Abant İzzet Baysal 

University in Spring semester 2014-2015; the sample of the research consists of the students who 

wanted to attend to the study voluntarily. The population of the study includes 378 students. There 

could be reached just to 176 students within the study. The data is collected by being used the 

questionnaire form consisting of the information on the opinions of students about the intercultural 

nursing and the socio-demographic characteristics of them. The data is evaluated by the computer 

program of IBM SPSS Statistics 20; whether there is a significant difference in percentage, qualitative 

group comparisons is assessed by x2 (chi-square test). 

A great majority of attendees is composed of the female students (83.5%) (n: 176). The minimum age 

of students is 17; the maximum age is 32. They are in 17-22 (91.4%) age group, and 67.2% of them 

are sophomores. It is observed when being considered the education levels of mother and fathers that 

the mothers mostly are primary school graduate (56.8%) and the fathers are the respectively secondary 

school (45.5%) and primary school graduates (35.8%). Besides, it is seen that the middle-income 

families (90.9%) predominate, the mothers mostly don’t work on any job (82.4%) and according to the 

statements of fathers that more than half of them (69.9%) works. Found that almost all of the students 

(96.1%) have never been educated about Transcultural Nursing and 83.5% of them think that there is a 
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need for the lesson like this in the nursing curriculum. 62.5% of the attendees reported that they meet 

with people from other cultures for any reason while 57.3% stated that they have difficulty in 

communicating with the people from different cultures and the biggest hardship is the language 

(70.2%) (n:176). 44.9% of students mentioned that they know the foreign language at the level of 

speech and understanding while more than half of them stated that they want to take nursing education 

in another country via a program such as ERASMUS (61.9%). Moreover, it is drawn the conclusion 

that nearly half of the students (45.5%) want to work abroad after the graduation. 55,1% of students 

responded as ‘sometimes’ and 4,1% responded as ‘too often’ when being asked how often they have 

problems because of cultural difference during the patient care. It is found that students who have 

difficulties when meeting with a patient from a different culture don’t want to work abroad (n:176) 

(X2: 0.001; P>0.05). 

The attendees of the survey mostly are the female students and sophomores. The vast majority of their 

parents are middle income, primary and secondary school graduates. More than half of the students 

stated that they have difficulties under the care of the patient. Almost half of them reported that they 

have great difficulty in communicating with people from different cultures while the other half of 

these students want to go abroad via a program like ERASMUS and nurse abroad after the graduation. 

Almost all of the students haven’t taken any education on Transcultural Nursing and thought that there 

is the need for a lesson like this in the nursing curriculum. 

 

Keywords: nursing students, transcultural care, transcultural problems 
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ÖZET 

 

Balık üretimini etkileyen en önemli faktörlerin başında sperm ve yumurtanın kalitesi gelmektedir. Bu 

nedenle, üretimde kullanılacak damızlıkların sperm ve yumurtalarının kalitelerinin değerlendirilme 

kriterlerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda metanolik ekstraksiyon yöntemi 

kullanılarak ginseng kökünden özüt elde edilmiş 1000 mg/kg ve 2000 mg/kg olacak şekilde 2 farklı 

oranda yeme katkı maddesi olarak eklenmiştir. Kontrol grubuna ticari yem katkı maddesi olmadan 

verilirken diğer gruplara belirtilen oranlarda yeme katkı maddesi eklenerek verilmiştir. Balıklar 120 

gün boyunca doyana kadar 3 tekerrürlü olarak beslenmiştir. Her 30. günde bir balıklardan sperm 

örnekleri alınmıştır.  

120 günlük besleme çalışmasının sonucunda farklı oranlarda yeme ilave edilen ginseng ekstraktının 

balıkların spesifik büyüme oranı ve kondüsyon faktörlerine etki ettiği tespit edilmiştir (P<0.05). Tüm 

deneme gruplarındaki GSI değerleri incelendiğinde ginseng özütü ilave edilmiş yemle beslenen 

grupların değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol grubunun 

GSI değeri 4,48 iken sırasıyla diğer deneme gruplarında GSI değeri 5,92 ve 6,20 olarak bulunmuştur. 

Spermatolojik özelliklerin sonuçlarında ise sperma motilitesi, motilite süresi ve sperma yoğunluğunun 

kontrol grubunda diğer gruplara göre daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Sırasıyla tüm 

deneme gruplarının motilite yüzdesi ortalaması %75±5, %90±5 ve %95±5 olarak, motilite süresi ise 

kontrol grubuna göre diğer deneme gruplarında 10 saniye daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Deneme gruplarının sperma yoğunluğu ortalaması kontrol grubunda 7,7±0,6x109 iken diğer gruplarda 

sırasıyla 8,6±0,5 x109 ve 11,2±0,7x109’dur. Dölleme oranına bakıldığında 1000mg/kg ve 2000mg/kg 

ginseng özütü ilave edilmiş yemle beslenen grupların kontrol grubuna göre daha yüksek oranda 

olduğu tespit edilmiştir. Yumurtadan çıkış oranları incelendiğinde ciddi fark olduğu ortaya konmuştur. 

Sırasıyla yumurtadan çıkış oranlarının %65±10 (kontrol), %84,9±5(1000mg/kg) ve %90±6 

(2000mg/kg) olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Effect of Ginseng Grass (Araliaceae sp.) Extracts Usage as a Feed Additive 

on Sperm 
 

ABSTRACT 

 

 

One of the most important factors affecting reproduction in fish is the quality of sperm and eggs. 

Therefore, getting information on the quality of sperm and eggs of broodstocks, and their evaluation 

criterions has a great importance. In our study, using methanolic extraction methodolgy to making 

Ginseng root extract and its added to food two different ratio which are 1000mg/kg and 2000mg/kg. 

Normal commercial feed is giving to control group while ginseng extract added feed is given to 

experiments groups. The fish fed with the feed for 120 days ad libitum in triplicate. Every 30th day of 

study, sperm samples had been taken from fishes. 

The results of the 120-day feding study were that the specific growth rate and condition factors of the 

fish were affected by diets containing different levels of Ginseng extract (P<0.05). GSI results of all 

experiment groups that Ginseng added groups GSI value are higher then control group. Control GSI 
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value is 4,48 and respectively the others GSI value are 5,92 and 6,20 were estimated. Results of 

spermatological properties, sperm motility, motility time and sperm density of control group lower 

than experiment groups were determined. Respectively motility ratio average at control, group 1 

(1000mg/kg) and group 2 (2000mg/kg) 75±5%, 90±5% and 95±5% were determined. On motility time 

results, group 1 and 2 have 10 more seconds from control group were observed. Control group sperm 

density average (SDA) is 7,7±0,6x109 however group 1 SDA 8,6±0,5 x109 and group 2 SDA 

11,2±0,7x109. All sperm sample of each experiment groups were used for fertilization. Fertilization 

ratio of Group 1 and 2 are higher then control group were determined. Hatching ratio differentiation is 

very high. Fertilization ratio of all groups respectively is 65±10%, 84,9±5% and 90±6% were 

determined. 

 

Keywords:Ginseng, Sperm motility, Rainbow trout, Growth performance 
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ABSTRACT 

 

 

Biomass is used as raw material for many places in order to avoid harm to the environment, to be 

economical, to dispose of waste and to evaluate it. Biomass is an untreated carbon source and it is 

therefore important to use it frequently in the synthesis of superior carbon materials. Recently, both 

direct biomass and waste biomass have been used as a raw material for activated carbon. Rice husk 

(RH) is a kind of biomass with huge amount in the world and in Turkey and also the rice husk that is 

opened during the preparation of the rice plant for its consumption is in the nature of waste and the 

disposal is problematic because the amount that is released is excessive. So, this work explores the 

feasibility of rice husk, a citrus processing biomass as an alternative precursor for preparation of 

activated carbon with high surface area via microwave assisted ZnCl2, NaOH and H2SO4 activation. 

Heating technology from microwave devices is different from conventional heating systems. 

Microwave energy is readily transformed into heat by the particles by dipole rotation and ionic 

conduction and energy transfer is not by conduction or convection. The microwaves supply energy 

directly to the carbon bed in the microwave device. The application of microwave heating technology 

for regenerating industrial waste as activated carbon has been investigated in the recent years. In this 

study, it is aimed to use microwave process which is an economical and effective method in the field 

of activated carbon. So the rice husk waste is ground and sieved into different grain sizes. The samples 

are carbonized before being treated with the microwave activation method. Carbonised samples are 

subjected to microwave activation by treating them with different activating agents at different 

concentrations. In addition, the effect of microwave activation on temperature, heating rate, stand by 

time on activated carbon production are examined. The surface areas and pore structure of samples are 

characterized by BET and SEM. Structural characterization of samples are characterized by XRD and 

FTIR-ATR. The hydrogen storage capacity of activated carbon materials with high surface area are 

determined using the Hydrogen Storage device. In addition, the carbonation temperature of biomass 

for activated carbon are determined by DTA/TG. Furthermore, the size of nano activated carbon 

materials obtained are characterized by Nanozetasizer and AFM. 

 

Keywords: rice husk, activated carbon, microwave activation, Hydrogen storage 
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ABSTRACT 

 

 

Nanocomposites are systems formed by assembling two or more materials in a certain order, suitable 

for the purpose of use, in order to collect the good properties of the different materials under one 

material. In this study, nanocomposites have been synthesized with the solvent removal method using 

the filling material perlite which is a silicate mineral and chitosan biopolymer as matrix. For structural 

characterization of nanocomposite FTIR-ATR (FTIR-ATR Fourier transform infrared 

spectrophotometer), XRD (X-ray diffraction) and AFM (atomic force microscope) was used. Thermal 

properties of synthesized nanocomposites was determined with TG (Thermogravimetry), d[TG] 

(differential thermogravimetric analysis) and DSC (differential scanning calorimetry). That is clearly 

seen from the AFM images and XRD analysis, perlite was dispersed nano size and homogeneously in 

the chitosan matrix. From XRD patterns of chitosan/perlite nanocomposites are determined that 

characteristic peak of nano perlite 2θ=27.642 ° is not observed. Because the patterns of 

nanocomposites are entirely similar to the pattern of chitosan, it is possible to say that perlite does not 

show clustering in the chitosan and disperses homogeneously. FTIR-ATR analysis confirmed the 

interaction occurring between the perlite and chitosan. From TG/d[TG] and DSC analysis, it was 

found that the chitosan/perlite nanocomposite was generally more thermally stable compared to pure 

chitosan. Especially the temperatures T5 and T10, including the initial breakdown temperatures, 

showed an improvement up to about 20 °C. In addition, due to the presence of perlite in the 

nanocomposites, the amount of residues is higher compared to chitosan. Different loading amount 

perlite are used in the nanocomposite synthesis and in the optical contact angle measurement, the fact 

that perlite ratio increases showed that the hydrophobic properties of nanocomposites increased. Tg 

results obtained from DSC analyzes of nanocomposites and chitosan showed that the addition of 

perlite to the chitosan matrix increased the glass transition temperatures of the polymers. Also in this 

study, antimicrobial activity properties of the chitosan/perlite nanocomposites were also investigated 

but in the results of antimicrobial activity tests of chitosan / perlite nanocomposites, nanocomposites 

did not show antibacterial activity against gram negative E. coli and gram positive S. aureus bacteria. 

 

Keywords: chitosan, perlite, nanocomposite, biopolymer, solvent removal method 
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ABSTRACT 

 

The fundamentals of NMR studies depend on magnetic properties of nuclei. Liquid-state NMR 

spectroscopy is recognized as a significant method to determine structures of proteins and protein 

complex systems that are easily soluble in aqueous solutionThe proton NMR is commonly used and 

yields the most information on a molecule due to the abundance and sensitivity of this nucleus. 

Previous studies have shown that diffusion and relaxation methods are very useful to get information 

about the drug binding capacity. 

Because of human serum albumin (HSA) is the most abundant serum protein, the binding affinity of 

drugs injected into the veins to human serum albumin is very important. The albumin has a binding 

capacity for many ligands, and it can bind drugs injected to vein. This knowledge implies that, the 

interaction between drug and albumin should be optimum for an effective treatment.  

In this work, for Cyclophosphamide-Monohydrate (CM), drug-albumin interactions were investigated 

versus increasing albumin concentration by 400 MHz NMR spectrometer. In this work, chemical 

shifts of each peak in 1H-NMR spectrum, and data related to T1 and T2 relaxation times of peaks were 

used. The results obtained from these data gave us useful information about molecular dynamics of 

drug-albumin interactions and types of interaction. 

 

Keywords: NMR, Human serum albumin (HSA), Cyclophosphamide-Monohydrate (CM), relaxation 

times 

 

Cyclophosphamide-Monohydrate (CM) ve Human Serum Albumin (HSA) 

Etkileşmesinin Durulma Zamanları yoluyla İncelenmesi 

 
ÖZET 

 

Nükleer Manyetik rezonans çalışmalarının temelinde, çekirdeğin manyetik özelliği yatmaktadır. Sıvı 

NMR, sulu çözeltilerde kolaylıkla çözünebilen protein ve protein komplekslerinin yapılarının 

belirlenmesinde önemli bir metot olarak kabul edilmiştir. Proton NMR’ ının kullanılması çok 

yaygındır ve molekül hakkında en çok bilgi vermektedir. Önceki çalışmalar, difüzyon ve durulma 

metotlarının, ilaçların bağlanma kapasitesi hakkında bilgi elde etmek için çok yararlı olduğunu 

göstermiştir. 

Serum albümin, insan kan plazmasındaki en bol protein olduğundan dolayı, damarlara enjekte edilen 

ilaçların insan serum albüminine bağlanma afinitesi çok önemlidir. Albumin birçok ligand için 

bağlayıcı bir kapasiteye sahiptir ve damara enjekte edilen ilaçları bağlayabilir. Bundan dolayı, etkili 

bir tedavi için ilaç ve albümin arasındaki etkileşimin optimum olması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, D2O ortamında çözünmüş olan Cyclophosphamide-Monohydrate (CM) ilaç etken 

maddesine farklı konsantrasyonlarda insan serum albümini eklenerek elde edilen örnekler 400 MHz 

NMR spektroskopisi ile incelenmiştir. Bu incelemelerde spektrumlar (pikler), kimyasal kaymalar ve 

piklerin durulma zamanlarına (T1 ve T2) ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerden elde edilen sonuçlarla 

protein-ilaç etkileşmelerinin moleküler dinamiği üzerine bilgi edinilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler :-NMR, insan serum albümin (HSA), Cyclophosphamide-Monohydrate (CM), 

durulma zamanları 
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ABSTRACT 
 

Today, the quality of water resources is deteriorated as a result of the rapid progress in 

industrialization and discharging of various pollutants, especially heavy metals into aquatic systems. 

Heavy metals are in critical importance since they tend to accumulate in the environment and in food 

chain. They have toxic properties and cause various health problems. Therefore, heavy metals should 

be eliminated with appropriate methods from water. The need for accuracy, speed and precision of 

analytical measurements in recent years aroused huge interest onto electrochemical sensors. It is 

reported in the literature that the studies are usually performed onto inorganic and organic modified 

sensors. Sensors also have an important place in the analytical determination of some toxic metal ions 

and compounds which are harmful to human health. Because of need for enhanced electrode activity, 

selectivity and sensitivity for voltammetric determination of heavy metals, modified electrodes with 

the application of conductive polymers have been widely used. Among the conducting polymers, 

polypyrrole has an important role in sensor and electrode applications because of its advantageous 

properties such as its ability to be used at neutral pH, the formation of stable films on various electrode 

materials, and suitability for the molecular recognition system (Ozcan et al., 2008:5792; Wang et al., 

2001: 125).  

In this study, a novel dithiophosphate modified electrodes are developed. Graphite is selected 

for the electrode material. Bare pencil graphite electrode (PGE), polypyrrole modified PGE and 

dithiophosphate-polypyrrole modified PGEs are employed as the working electrodes. Dithiophosphate 

compounds (ammonium dibenzyl dithiophosphate (L1), ammonium diisobutyl dithiophosphate (L2), 

ammonium diisopropyl dithiophosphate (L3) are used as modifiers for the first time in the literature 

for the voltammetric determination of Ni(II) ions. Modified electrodes are developed by the cyclic 

voltammetry method and their performances in the determination of Ni(II) ions are analyzed by the 

differential pulse voltammetry. Effect of the pH on Ni(II) determination is investigated into the 

Britton-Robinson buffer solution which is suitable for the applications in a wide pH range (1.0-7.0). 

Effects of dithiophosphate concentration, cycles (1-12), and scan rate (20-120 mV/s) on the 

performance of electrodes are also studied. Interferences of various ions during the determination of 

Ni(II) ions are also evaluated. The highest anodic signal of Ni(II) for L1 was obtained at 8 cycles, 40 

mV/s scan rate, 0.03 M L1 concentration and pH 6.0. The highest anodic signal of Ni(II) for L2 was 

obtained at 4 cycles, 80 mV/s scan rate, 0.0075 M L2 concentration and pH 1.0. The highest anodic 

signal of Ni(II) for L3 was obtained at 3 cycles, 60 mV/s scan rate, 0.04 M L3 concentration and pH 

1.0. 
 

Keywords: Dithiophosphate, Modified Electrode, Nickel(II), Voltammetry 
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ÖZET 

 

Sisplatin çeşitli kanser tedavilerinle yaygın olarak kullanılan antikanser ilacıdır. Cisplatin karaciğerde 

dahil pek çok dokuda istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada 

cisplatinin karaciğerde oluşturması beklenen hücre hasarına karşı antioksidan β-glukanın koruyucu 

etkisinin ışık mikroskobik düzeyde araştırması hedeflendi.  

Bu amaçla 40 tane Wistar rat sakrifiye edilecek zamana göre 2 ana gruba ayrıldı (3. ve 5. gün). Her 

grupta kendi içinde Kontrol, Sisplatin, β-glukan, Sisplatin+β-glukan grupları olmak üzere 4 alt gruba 

(n:5) ayrıldı. Sisplatin uygulanan gruplara 10 mg/kg sisplatin intraperitonal (i.p.) yolla tek doz olarak 

enjekte edildi. β-glukan uygulanan gruplara ise 100 mg/kg, i.p. β-glukan sakrifikasyon gününe kadar 

her gün uygulandı. 3. ve 5. günlerde sakrifiye edilen ratların karaciğer dokuları %10’luk tamponlanmış 

nötral formaldehit içerisine alınarak rutin histolojik işlemlere tabii tutulduktan sonra ışık 

mikroskobunda değerlendirildi. Elde edilen bulgularda sisplatinin 3. ve 5. gün gruplarında karaciğer 

üzerinde yaptığı histolojik değişiklikler hidropik dejenerasyon, hücre inflamasyonu, sinüzoidlerde 

genişleme, hepatositlerde glikojen yoğunluğundaki değişiklikler olarak tespit edildi. Sadece β-glukan 

uygulanmasının karaciğerde belirgin bir değişikliğe sebep olmadığı, sisplatin ile β-glukan birlikte 

uygulandığında ise sisplatin gruplarına göre daha az histolojik değişikliklerin olduğu gözlendi.  

Sonuç olarak ışık mikroskobik bulgular antioksidan β-glukanın serbest radikalleri süpürme etkisiyle, 

cisplatinin neden olacağı hepatoksisiteye karşı koruyucu etki göstermektedir. 
 

Anahtar kelimeler: Sisplatin, beta-glukan, karaciğer, hücre hasarı, ışık mikroskobu - 

 

Investigation of The Protective Effect of β-glucan against Cisplatin-Induced 

Liver Injury on Rat (Wistar albino) 
 

ABSTRACT 
 

Cisplatin is a widely used anticancer drug for various cancer treatments. However, cisplatin can cause 

side effects or toxicity in many tissues, including the liver. The aim of the present study was 

investigate protective effect of antioxidant β-glucan on Cisplatin induced liver damage.  

For this purpose firstly 40 Wistar rats were divided into 2 groups according to the time of sacrifice 

(3rd and 5th day). After in each group were divided into four sub groups (n:5): Control, Cisplatin, β-

glucan, Cisplatin+β-glucan groups. Cisplatin administered groups rats were injected intraperitoneally 

(i.p.) at a single dose of cisplatin (10 mg/kg). β-glucan and Cisplatin+ β-glucan groups were 

administered β-glucan (100 mg/kg, i.p.) everday until the day of sacrification. All of the groups rats 

were sacrificed at the 3rd and 5th days after drugs administration. Liver tissues were taken in 10% 

buffered neutral formaldehyde for histopathological processing.  

The light microscopic evaluation on the 3rd and 5th day groups of cisplatin showed histologic changes 

such as hydropic degeneration, inflammatory focuses, dilation at sinuzoids, and changes in the 

concentration of glycogen in hepatocytes. It was observed that only β-glucan administration did not 

cause a significant change in the liver, and when cisplatin and β-glucan were administered together, 

there was mild histological change compared to cisplatin groups.  

The light of microscopic results indicate that the antioxidant β-glucan might have a protective effect 

against cisplatin-induced hepatotoxcity in rat throught the action of free radical scavenging effect. 
  

Keywords: Cisplatin, β-glucan, liver, cell damage, light microscopy 
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ABSTRACT 

 

Carbidopa is a widely used drug especially used in the treatment of Parkinson’s disease. 

Carbidopa mainly inhibits the peripheral metabolism of levodopa. Electrochemistry, 

spectrophotometry, capillary zone electrophoresis and high performance liquid chromatography 

(HPLC) can be listed as the techniques which are used for the determination of carbidopa. 

Voltammetry gains increasing attention due to its low cost, sensitivity, precision, accuracy, simplicity 

and rapidity in electroanalytical chemistry (Quintino et al., 2006: 655). Molecularly imprinted 

polymers with highly selective recognition properties have been studied intensively in recent years. 

Application of molecular recognition systems on electrode surfaces is very important for 

electrochemical studies (Perçin Özkorucuklu et al., 2008: 8463).  

In this study, the electrochemical behavior of carbidopa which is used in Parkinson's treatment 

on imprinted (MIP) and non-imprinted (NIP) electrodes was examined. Differential pulse voltammetry 

(DPV) technique was employed. Britton-Robinson buffer solutions which are prepared at different pH 

values in different acetonitrile-water mixtures were used. The pencil graphite which is inexpensive and 

disposable, allowing the production of many modified electrodes at the same time was preferred as 

electrode material. Firstly, the electrodes (MIP and NIP) were prepared by the cyclic voltammetric 

deposition of pyrrole in potential range between -0.6 V and +0.9 V in the presence of supporting 

electrolyte (lithium perchlorate) with and without a template molecule (carbidopa) on a pencil graphite 

electrode (PGE). After, MIP and NIP electrodes were overoxidized by cyclic voltammetry with 

scanning potential from +0.60 to +1.0 V at the scan rate of 50 mV/s and cycles of 20 in 0.1 M NaOH 

solution. Overoxidized polypyrrole (OPPy) electrodes were prepared using the electrochemical 

molecular imprinting technique to determine carbidopa selectively. Electrode selectivity was 

investigated by comparing the results obtained with molecularly imprinted (MIP-OPPy) and non-

imprinted (NIP-OPPy) polypyrrole electrodes. The effect of the acetonitrile-water ratio, pH (1.5-6.0), 

template (carbidopa) concentrations, electropolymerization cycles on the performance of the 

electrodes was investigated and optimized. MIP-OPPy electrodes exhibited the best reproducibility 

and highest sensitivity towards carbidopa. The results are demonstrated that the MIP-OPPy electrodes 

are more sensitive and selective than the NIP-OPPy electrodes.  

 

Keywords:Carbidopa, Pencil graphite electrode, Polypyrrole, Molecularly imprinted polymer 
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ÖZET 
 

Bu çalışma, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik öğrencilerinde Primer Menstrasyon Sendrom(PMS) 

sıklığını belirlemek ve PMS yaşamalarını etkileyen bazı durumları incelenmek amacıyla yapılan 

kesitsel bir araştırmadır. Gereç ve Yöntem: Verilerin toplanmasında literatürden yararlanılarak 

hazırlanan anket formu, PMS ölçeği araştırmaya katılmayı gönüllü olarak isteyen 186 öğrenciye 

gözetim altında uygulanmıştır. SPSS (13.0) programında tanımlayıcı ve t testleri kullanılarak analizler 

yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin ilk adet olma yaş ort. 13.88±1.29, adet süresi ortalaması 5.15±1.32, 

menstrüral siklüs ortalaması 28.3±6.13 olarak belirlendi. Öğrencilerin adet süresince yaşadıkları 

durumlara baktığımızda her zaman belde ağrı yaşayan %54.8, kasıklarda ağrı yaşayan %53.8, 

anksiyete yaşayan %47.8 öğrenci olduğu belirlendi. PMS ölçeğinin kesme noktası 0-110 ve 111-220 

olarak ayrıldığında iki grup arasındaki PMS ölçek puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu, PMS ölçeği puanlarının PMS’u etkileyebileceği düşünülen bazı durumlarla(sigara kullanımı, 

yazın daha sık yaşıyorum, her ay düzenli yaşıyorum, stresli olduğumda daha sık yaşıyorum) 

incelemesi yapılmış yine istatistiksel olarak anlamlı olduğu, bulundu(p>0.05). Sonuç: Öğrencilerin en 

çok menstrual dönemde belde ağrı, kasıkta ağrı, anksiyet gibi durumları yaşadıkları bulunmuştur. 

Ayrıca, PMS ölçek puanları iki kesim noktasına ayrıldığında anlamlı olduğu ve bazı durumların 

PMS’u etkilediği bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Premenstrual sendrom 

 

Premenstrual Syndrome Frequency in Nursing Students and Investigation 

Some Variables of 
 

ABSTRACT 

 

This is cross-sectional study to determine the prevalence of Primer Menstrual Syndrome in Health 

School Nursing Students and to examine some cases affecting PMS life. Material and Method: The 

Questionnaire prepared by using the literatüre, the PMS scale were applied under the supervision of 

186 students voluntarily asking to participate in research. In the SPSS(13.09 Program, descriptive and 

t test were used for analyzes. Finding: The mean age of being the first menstruation of the students 

13.88 ± 1.29, the average of the mentrus period was 5.15 ± 1.32, and the mean menstrual cycle was 

28.3 ± 6.13 was as determined. When we looked at the situation in which students lived during 

menstruation, it was determined that students had every time 54.8% pain in the waist region, 53.8% 

pain in the groin and 47.8% anxiety. When the cut-off point of the PMS scale leaves 0-110 and 111-

220, The mean PMS scale scores between the two groups were statistically significant, PMS scale 

scores were found to be statistically significant (p> 0.05) with some cases(Smoking, I live more often 

in the summer, I live regularly every month, I live more often when I am stressed) thought to affect 

PMS. Result: it had been determined most of the students live in lumbar region, pain in the groin, 

anxiety had been determined in the menstrual period pain. İt was also found that PMS scale scores 

were significant when divided into two cut-off points and in some cases affected PMS. 

Keywords: Premenstrual syndrome, nursing 
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ÖZET 

 

Türkiye’de ticareti yapılan bal üretimi yıllık 70 bin ton civarında olup, bunun piyasa değeri 

300 milyon dolar civarındadır. Balın çoğunlukla kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü ve ahlât gibi 

orman ağaç ve ağaççıkları ile orman sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçeklerden elde edildiği 

düşünüldüğünde ormanlarımızın bal üretimindeki önemi ve ağırlığı daha iyi anlaşılmaktadır. Diğer 

taraftan arıcılık; biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal kalkınmanın ve 

ülke ekonomisinin geliştirilmesi noktasında önemli bir işlevi ifade etmektedir. Arıcılığın gittikçe önem 

kazanması, ormanların yönetim anlayışını değiştirmiş ve ormancılıkta arıcılığın desteklenmesi 

öncelikli faaliyet konularından biri olmuştur. Değişen bu yönetim anlayışıyla birlikte ormanlarımızda 

arıcılık için faydalı mevcut türler muhafaza altına alınmış, ağaçlandırma çalışmalarında bal üretimini 

destekleyecek türlerin planlı şekilde kullanıldığı bir yapı oluşturularak “Bal Üretim Ormanları” 

kurulmaya başlanmıştır. Bal üretim ormanları açısından öne çıkan illerden birisi de Bartın’dır. Bu 

çalışmada Bartın ilinde kurulması planlanan bal üretim ormanına yönelik farklı özelliklerde üç orman 

sahasının belirlenmesi ve çalışma kapsamında oluşturulan kriterler yardımıyla aralarından en iyi 

olanının seçimi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda katılımcılık ilkesinden hareketle yerel halk, kamu ve 

sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yerinde ve yüz yüze anket gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, 

kişilere yöneltilecek sorular Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Tekniğine uygun olarak hazırlanacaktır. 

AHS’den elde edilen sonuçlar doğrultusunda da Bartın ilinde bal üretim ormanına yönelik en uygun 

saha belirlenecektir. Çalışmadan elde edilen bilgilerin uygulamaya aktarılmasıyla yöre arıcılığına, 

istihdama, kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlanacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Bal Üretim Ormanı, Katılımcılık, AHS Tekniği, Kırsal Kalkınma, Türkiye.  

 

Determination of Honey Production Forest Field Selection with Analytic 

Hierarchy Process (AHP) 
 

ABSTRACT 

 

The amount of honey produced in Turkey is around 70 thousand tons per year, and the market value is 

around 300 million dollars. When we think that honey is derived from herbaceous plants and flowers 

in forests and forests such as chestnut, linden, acacia, forest rose and morals, importance of our forests 

in honey production is better understood. On the other hand beekeeping; biodiversity conservation, 

food safety, rural development and the development of the national economy refers to an important 

function at the point. Beekeeping go back is getting importance of forests has changed forestry 

management approach and supporting beekeeping in forestry has become one of the priority activities. 

With this changing management approach, existing species that are useful for beekeeping were kept in 

our forests and "Honey Production Forests" started to be established by creating a structure in which 

the species that will support honey production in the afforestation works were planned. One of the 

prominent illusions in terms of honey production forests is Bartın. In this study, it is aimed to 

determine the three forest areas with different characteristics for the honey production forest planned 

to be established in Bartın province and to choose the best one among them with the help of the 

criteria established within the scope of the study. In this context, on-site and face-to-face surveys will 

be carried out with representatives of local, public and non-governmental organizations on the basis of 

participation. In the interviews, the questions that will be asked to the person will be prepared in 

accordance with the Analytical Hierarchy Process (AHP) Technique. In the direction of the results 
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obtained from the AHP, the most suitable site for honey production forest province will be determined 

in Bartın. By transferring the information obtained from the work to practice, significant contributions 

will be made to local beekeeping, employment, rural development and the development of the 

country's economy. 

 

Keywords: Honey Production Forest, Participation, AHP Technique, Rural Development, Turkey. 
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ÖZET 

 

Kapsam: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) düşmeyi; “kişinin istemeden yere veya bulunduğu düzeyin 

altına inmesi ile sonuçlanan olay” olarak tanımlamaktadır. Birleşik Sağlık Komisyonu’nun hasta 

güvenliği hedeflerinden birisi de hasta düşmelerini önlemektir. Hastanelerde farklı birimlerde değişik 

düşme oranlarından söz edilmiştir. İsviçre’de farklı birimlerde yatan hastalar ile yapılan çalışmanın 

sonuçlarına göre; düşme oranları geriatri servisinde %1.17, dâhiliye servisinde %1.13, cerrahi 

servisinde ise %0.29’dur. Acil serviste yapılan bir çalışmaya göre; hastaların düşme açısından %37.5 

oranında yüksek riskli olduğu tespit edilmiştir. Hastanede yatarak tedavi gören her hasta kişisel 

özellikleri, tıbbi durumu ve kullandığı ilaçlar ile düşme için riskli durumdadır. Düşmeye neden olan 

birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar; kas güçsüzlüğü, düşme öyküsü, yürüme ve denge 

bozukluğu, destek cihaz kullanımı, görme bozukluğu, artrit, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma, 

depresyon, bilişsel bozukluk ve 80 yaşın üzerinde olmaktır. 

 

Amaç: Bu araştırma, bir kamu hastanesinde yatan 65 yaş üstü yaşlı hastaların düşme riskini ve düşme 

oranını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve retrospektif olarak 30 Haziran 2016-1 Ocak 2017 tarihleri arasında 

İzmir'de bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmüştür. Etik kurul onayı ve kamu hastaneler 

birliği kurum izni alındıktan sonra 1 Ocak 2015-1 Ocak 2017 tarihleri arasında hastanede yatarak 

tedavi gören ve İTAKİ Düşme Skala puanı 5 ve üzerinde olan 65 yaş üstü tüm hastaların (N=12154) 

düşme riskine yönelik bilgileri elektronik hastane kayıtlarından alınarak incelenmiştir. 

 

Bulgular: Araştırmaya dahil olan hastaların yaşları 65-99 arasında olup, yaş ortalamaları 74.69 ± 

6.79’dur. Hastanenin 2 yıllık düşme kayıtlarına göre toplamda 23(%0.1) hasta yattığı süre içerisinde 

düşmüştür. Düşme olayının 11’i (%47) 2016 yılında, 12’si (%53) ise 2015 yılında gerçekleşmiştir. 

Düşme sonrasında 16 (%69) hastada herhangi bir sorun gelişmemiş, bir hasta ex olmuş, diğer 

hastalarda ise ağrı, hipotansiyon, burun kanaması, his kaybı, baş bölgesinde şişlik ve sıyrık 

şikayetlerinden birisi görülmüştür. Düşme sonrasında alınan önlemler değerlendirildiğinde 9 hasta için 

yatak kenarlarının kaldırıldığı, 9 hastaya ve refakatçisine konuyla ilgili bilgilendirmede bulunulduğu, 

bir hastaya tetkik yapıldığı, bir hastaya tespit uygulandığı ve üç hastaya ise hiçbir girişim yapılmadığı 

saptanmıştır. Düşmelerin 17’si (%73) hasta odasında, 5’i (%21) tuvalette ve 1’i (%6) banyoda 

görülmüştür. Hastaların düştüğü servislerin dağılımına bakıldığında %47.8’i (n=11) acil serviste, 

%17.4’ü (n=4) fizik tedavi ve %13’ü (n=3) göğüs hastalıkları servisinde gerçekleşmiştir. Hastaların 

birincil tanıları incelendiğinde; %47.8’i KOAH (n=11), %26.1’i (n=6) kanser ve %13’ü (n=3) alt 

solunum yolu enfeksiyonudur. 

 

Sonuç: Yaşlı hastalarda düşme oranı 2015 yılı için binde 4.13, 2016 yılı için binde 1.18 olarak 

görülmüş olup, düşmelerin sıklıkla acil serviste meydana geldiği saptanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: yaşlı hasta, düşme riski, hemşirelik 
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Determining Older Patients' Risk of Falling in the Public Hospital: A 

Retrospective Analysis 
 

ABSTRACT 

 

Content: The World Health Organization (WHO) defines a fall as “an event which results from an 

individual’s unintentional landing on the ground or at a lower level”. One of the patient safety 

objectives of the Joint Commission International (JCI) is preventing patient falls. Different fall rates 

have been reported at different departments of hospitals. According to the results of a study carried out 

with patients staying at different units in Switzerland, the incidence of falls is 1.17% at the geriatric 

department, 1.13% at the internal diseases unit, and it is 0.29% at the surgery unit. A study conducted 

at the emergency department has revealed that patients have a high risk of 37.5% in terms of falling. 

Each patient receiving inpatient treatment is at a risky state for falls with their personal features, 

medical status and the medications taken. There are many possible risk factors that may cause falls. 

These include muscle weakness, history of falls, gait and balance disorders, use of supporting devices, 

visual impairment, arthritis, deterioration in daily life activities, depression, cognitive disorders and 

being over the age of 80.  

 

Aim: The present study was carried out to determine the risk and rate of falls of the patients over 65 

receiving inpatient treatment at a public hospital. 

 

Method: The study was carried out at a Training and Research Hospital in Izmir between 30 June 2016 

and 1 January 2017 in a descriptive and retrospective way. Upon receiving the approval of the ethics 

committee and the permission of the union of public hospitals; information on the risk of falls of all 

the patients older than 65 (N=12154) who received inpatient treatment between 1 January 2015 and 1 

January 2017 and had a score of 5 or over on the Itaki Fall Risk Scale was taken from the electronic 

hospital records and examined.  

 

Results: The patients who participated in the study aged between 65 and 99 and the mean age is 74.69 

± 6.79’dur. According to the fall records of the hospital over the last 2 years; 23 patients (1.89 in one 

thousand) experienced falls during their stay at the hospital. 11 (47%) falls occurred in 2016 and 12 

(53%) in 2017. 16 (69%) of the patients had no problems after falling, one patient died and other 

patients had one of the complaints of pain, hypotension, nose-bleeding, loss of sense, swelling in the 

head and bruise. In the evaluation of the precautions taken after the falls, it was seen that bed-side 

barriers were removed for 9 patients, 9 patients and their attendants were informed about the issue, one 

patient went through examination, one was given fixation while three patients had no intervention. 17 

(73%) falls occurred in the patient’s room, 5 (21%) in the restroom and 1 (6%) in the bathroom. The 

distribution of the services where the patients fell is as follows; 47.8% (n=11) at emergency, 17.4% 

(n=4) at the physical treatment unit and 13% (n=3) at the chest diseases unit. The primary diagnosis of 

the patients show COPD for 47.8% (n=11) of them, cancer for 26.1% (n=6) and lower respiratory tract 

infection for 13% (n=3). 

Conclusion: It has been found that the incidence of falls in the elderly patients was 4.13 in one 

thousand in the year 2015 and 1.18 in one thousand in 2016 and the falls frequently occurred at the 

emergency department. 

  

Keywords: elderly patient, falling risk, nursing 
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ABSTRACT 

 

Turmeric is a perennial herbaceous plant of the ginger family known as "Indian Safrani", 

widely grown in China and India, with yellow flowers, large leaves and lumps. In some studies 

Turmeric has shown therapeutic effects on many diseases and has been found to be suppressive in 

various types of cancer. In addition, turmeric active substance "curcuminin" is seen in therapeutic 

areas. It has been found that turmeric consumption, especially in the daily diet, is effective in obesity 

problems and in the breakdown of low density fat molecules. Turmeric, with all these properties, is an 

extremely important plant for human health when used correctly. 

 

Keywords:Turmeric, Indian saffron, curcumin- 

 

 

Zerdeçal Bitkisi Özellikleri, Faydaları ve Kullanım Alanları 
 

ÖZET 

 

Zerdeçal Çin ve Hindistan'da yaygın olarak yetiştirilen ve “Hint Safranı” olarak bilinen, 

zencefil ailesine ait sarı çiçekli, büyük yapraklı ve yumrulu çok yıllık otsu bir bitkidir. Bazı 

araştırmalarda Zerdeçalın birçok hastalık üzerinde tedavi edici etkiler gösterdiği ve çeşitli kanser 

türlerinde baskılayıcı özellik taşıdığı saptanmıştır. Ayrıca zerdeçal etken maddesi “curcuminin” 

terapötik kullanım alanları görülmektedir. Özellikle günlük diyette zerdeçal tüketiminin obezite 

sorunlarında ve düşük yoğunluktaki yağ moleküllerinin parçalamasında etkili olduğu bulunmuştur. 

Tüm bu özellikleri ile zerdeçal, doğru kullanıldığında insan sağlığı için son derece önemli bir bitkidir. 

 

Anahtar kelimeler: Zerdeçal, Hint safranı, curcumina 
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ÖZET 

 

Ormanların işletmeye açılması; orman alanlarında üretim, bakım, koruma, ağaçlandırma gibi 

ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile orman alanlarına ulaşımın sağlanmasıdır. 

Ormanların işletmeye açılmasında en önemli tesislerden olan orman yolları büyük bir kısmı dağlık 

arazide bulunan orman köylerinin ulaşım ihtiyacını da karşılamaktadır. Orman işletmeciliğinin sürekli 

ve rasyonel olarak yapılması yol yoğunluğuyla yakından ilişkilidir. Ülkemizde yol yoğunluğu 

hesabında dikkate alınacak yol alanı, B Tipi orman yolu geometric standartlarına göre hendek ve 

platform genişliği toplamının (1m+4m) yol uzunluğu ile çarpımıdır. Yol yoğunluğu değerinin toplam 

ormanlık alanın %1’i kadar olması beklenir.  

Çalışma alanı olarak seçilen Küre Orman İşletme Şefliği’nin alanı 21 160,7 ha olup toplam 16 207,4 

ha’ormanlık alan bulunmaktadır. Bu çalışma ile 16 207,4 ha ormanlık alanı işletmeye açmak amacı ile 

yapılmış ve yapımı planlanmış orman yollarının ormanlık alan için yeterliliği ve ekonomik durumu 

değerlendirilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Orman işletmeciliği, ormanlık alan, orman yolları, orman yol yoğunluğu 

 

Evaluation of Existing Roads in terms of Forest Management: Küre Forest 

Sub-District Directorate 
 

ABSTRACT 

 

Exploitation of forests gets access to forest areas for the purpose of carrying out forestry activities 

such as production, silvicultural treatment, protection, afforestation in forest areas. Forest roads, one of 

the most important facilities that exploits to forests, also meet the transportation needs of forest 

villages, which are mostly mountainous. The continuous and rational forestry is closely related to the 

road density. The road area to be considered in the calculation of the road density in Turkey is 

multiplication with the road length of the total of the ditch and platform width (1m + 4m) according to 

the geometric standards of type -B forest road. It is expected that the road density value should be 1% 

of the total forested area. 

The area of the Küre Forest Sub-District Directorate which is chosen as the study area is 21 160, 7 ha 

and there are total 16 207, 4 ha forested area. With this study, efficiency and economic status of 

existing forest roads and planned forest roads that exploit to 16 207, 4 ha forested area will be 

evaluated for the forested area. 

 

Keywords: Forest management, forested area, forest roads, forest road density 
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ÖZET 

 

Kültür, bireyi doğduğu andan itibaren etkileyen ve yaşamının her döneminde de etkilemeye 

devam eden gelenekler, inançlar, sanat, müzik ve yaşam biçimi şekilleri olarak tanımlanmaktadır. 

Kültürü algılama biçimi yaş, cinsiyet, din, sosyoekonomik durum ve eğitim gibi faktörler ile 

farklılaşmaktadır. 

Dünyada küreselleşmenin siyasi, ekonomik, sosyal etkileri ile göç, sığınmacılık, doğal afetler, 

işsizlik ve daha iyi yaşam fırsatları yakalama gibi nedenlerle hızlı bir coğrafi hareketlilik söz 

konusudur. Bu durumda ülkemiz gibi farklı kültürden gelen insanların bir arada yaşadıkları 

toplumlarda, kültürel farklılıkların etkileri, sağlık hizmetlerinde de yansıma bulmaktadır. Dünyadaki 

bu değişimlerle birlikte, kültürel duyarlılığa günümüzde daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 

Çalışmanı yapılacağı hastane Antalya’da ülkesindeki savaş nedeniyle ülkemize göç eden Suriyeli 

vatandaşların yoğunlukta olduğu kırsal bölgededir. 

Bu çalışmanın amacı, kültürel farklılıkları olan hastalara tedavi ve bakım hizmetlerini 

sürdüren hekim ve hemşirelerin hastalara ilişkin kültürlerarası duyarlılık düzeylerini belirlemek ve 

neleri kültürel farklılık olarak algıladıklarını incelemektir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde bir devlet hastanesinde çalışan hekim ve 

hemşireler oluşturacaktır. Nitel ve nicel verileri içeren karma bir araştırma planlanmıştır. 

Araştırmadaki nitel veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Sosyodemografik Soru Formu” ve 

‘‘Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’’ kullanılarak elde edilecektir. Nitel veriler ise hekim ve hemşirelere 

sorulan “Bakım ve tedavi uyguladığınız hastalarda neleri kültürel farklılık olarak düşünüyorsunuz?” 

açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar ile elde edilecektir. 

Çalışma, Mayıs 2017 ile Haziran 2017 arasında tamamlanacak şekilde hazırlandı. 

Çalışmada verilerin değerlendirilmesinde 20.0 paket programı kullanılacak, araştırmanın değişkenleri 

için tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistikler kullanılacaktır. Niteliksel verileri analiz etmek için 

içerik analizi kullanılacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Kültürel Farklılık, Kültürlerarası Duyarlılık, Hemşireler, Doktorlar- 

 

Intercultural Sensitivity Levels and Cultural Differecence Perception of 

Doctors and Nurses 
 

ABSTRACT 

 

Culture is defined as traditions,believes,art,music and lifestyle which affects the individual 

from birth and continues to affect at every age of life.The way the culture is perceived differences 

according to factors such as age,gender, religion,socioeconomic status and education. 

There is a fast geographic mobility as a result of a search for a better life 

opportunities,unemployment,natural disasters, asylum seeking, immigration due to political,economic 

and social effects of globalisation.Under the circumstances, the effects of cultural differences reflect to 

health care service in such societies as our country where people from different cultures live 

togather.In conjuntion with these changes around the world, the cultural sensitivity is started to be 

more important today.The hospital of subject is located in the rural area where Syrian citizens 

immigrated to our country because of war in their country densely dwell in.The purpose of this study 

is to define the intercultural sensitivity level of doctors and nurses providing treatment and care 

service to culturally different patients and to examine what they perceive as cultural difference.The 
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workgroup is organised from doctors and nurses working in a state hospital in Antalya.A combined 

study including qualitative and quantative data is planned.The qualitative data will be obtained 

through “Sociodemographic Question Form” and “Intercultural Sensitivity Scale” prepared by the 

researchers.The quantative data will be obtained through the answer of an open-cloze question ;What 

do you perceive as a cultural difference for the patients you apply medical care? 

The study is set to be completed between May 2017 and June 2017. 

In the evaluation of the data in the study, 20.0 package program will be used, descriptive and 

comparative statistics will be used for the variables of the research. Content analysis will be used to 

analyze qualitative data. 

 

Keywords: Cultural Differences, Intercultural Sensitivity, Nurses, Doctors 
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ÖZET 

 

Optimal güç akışı problemi, eşitlik ve eşitsizlik sınırlarını koruyarak talep edilen enerji miktarının 

minimum maliyette elde edilmesidir. Bu çalışmada, geliştirilmiş yerçekimi arama algoritması ile valf 

etkili ve yasaklı bölge çalışmalı optimal güç akışı probleminin çözümü sunulmuştur. Yerçekimi arama 

algoritmasında kurtulma hızı ve kaotik haritalandırma aynı anda kullanılarak geliştirilme yapılmıştır. 

Algoritmada önerilen geliştirmenin etkisini görmek için ilk olarak 7 adet test fonksiyonu 

kullanılmıştır. Algoritma daha sonra IEEE-30 baralı test sistemin değişik durumlarında optimal güç 

akışı probleminin çözümünde kullanılmıştır. Test çalışmalarından elde edilen sonuçlar literatürde 

sunulan diğer optimizasyon algoritmaları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde 

önerilen algoritmanın diğer çalışmalara göre en iyi çözümü bulmada daha etkili olduğu görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler:  Kaos, Kurtulma hızı, Yerçekimi arama algoritması, Optimal güç akışı 

 

Optimal Power Flow with Chaos and Escape Velocity Based Gravitational 

Search Algorithm 
 

ABSTRACT 

 

Optimal power flow problem is to obtain the amount of energy required at minimum cost while 

maintaining the limits of equality and inequality. In this study, the solution of the problem of optimal 

power flow with valve effect and prohibit zone operation is presented by the improved gravitational 

search algorithm. In the gravitational search algorithm, the escape velocity and chaotic mapping are 

improved by using the same algorithm. In order to see the effect of the proposed algorithm, firstly 7 

test functions were used. The algorithm was then used to solve the optimal power flow problem in 

various cases of the IEEE-30 bus test system. The results obtained from the test runs were compared 

with other optimization algorithms presented in the literature. In the evaluation of the results, it is seen 

that the proposed algorithm is more effective in finding the best solution than the other studies. 

 

Keywords: Chaos, Escape velocity, Gravitational search algorithm, Optimal power flow 
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ABSTRACT 
 

Background: Nutrition is essential for sustainability of vital activities of individuals and meeting the 

energy need of body. Patients who are incapable of oral nutrition due to neurologic and psychiatric 

disorders, traumas, gastrointestinal system diseases, prior or post surgery process, should be fed with 

enteral or parenteral ways. Enteral nutrition is defined as delivering the food which is necessary for 

individual through special nutrition solutions to digestive tubes. Today, enteral nutrition is widely used 

nursing method, especially in intensive care units. During enteral nutrition, complications can be 

observed such as pulmonary aspiration, diarrhea, constipation, blocking of tube, abdominal distention, 

nausea-vomiting, hydration, liquid electrolyte balance disorders, dehydration, and hyperglycemia. 

Intensive care nurses, who have significant importance in treatment and care of patients in intensive 

care, should always keep in mind that, enteral nutrition is a very important nursing implementation 

and in case it is not applied properly, it may cause complications that may cause risk for patients. 

Thus, intensive care nurses should closely monitor nutrition of patients in terms of possible 

complications. Aim: This study has been undertaken in order to examine the implementation of 

intensive care nurses subject to enteral nutrition as descriptively. Method: Research data was obtained 

in September 2016-January 2017 period from nurses working at adult intensive care units in three 

hospitals included in Public Hospitals Union and in one university hospital after approval of ethical 

board and necessary permits have been taken. Study environment was composed of 243 intensive care 

nurses. The sample was not selected. Data gathering forms were delivered to all participants and they 

were asked to fill the forms voluntarily. Forms were filled by 162 people and 6 of forms were not 

taken into account since they were not completely filled (n=156). Data gathering form was composed 

of seven definitive questions and twenty-seven questions including general implementations related 

with enteral nutrition. The form was composed by researchers through literature search. Results: The 

average age of participants was 30.69±5.84 and % 90.4(n=141) of them were female. Working period 

as a nurse was 7.52±5.06 years and working duration at intensive care was 5.11±4.40 years. In the 

answers about enteral nutrition implementations; %64.7 stated they did not use enteral nutrition guides 

at their clinics, %78.2 said nutrition was continuously implemented, %62.2 said routine breaks were 

not given during continuous nutrition. %6.4 of the participants stated they had not positioned the 

patient during nutrition, while it was determined that %6 of them had given supine position to patient. 

It was determined that % 17.9 of nurses did not make gastric residual volume control and %68.8 threw 

the aspirated stomach content. Conclusion: In the general findings of study, it was determined that 

there was not a common implementation between intensive care nurses. It is thought that the risk of 

developing complications is increased. 

 

Keywords: nursing, enteral nutrition, intensive care 
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Yoğun Bakım Hemşirelerinin Enteral Besleme İle İlgili Uygulamalarının 

İncelenmesi 
 

ÖZET 

 
Arka plan: Beslenme, bireylerin yaşamsal faaliyetlerinin devamlılığı ve vücudun enerji ihtiyacının 

karşılanmasında elzemdir. Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar, travmalar, gastrointestinal sistem 

hastalıkları, cerrahi öncesi veya sonrası gibi durumlarda ağız yoluyla beslenemeyen hastaların enteral 

veya parenteral yolla beslenmesi gerekmektedir. Bireye ihtiyacı olan besinlerin, özel beslenme 

solüsyonları ile sindirim boşluklarına verilmesine enteral beslenme denilmektedir. Günümüzde enteral 

beslenme özellikle yoğun bakım ünitelerinde yaygın olarak kullanılan hemşirelik 

uygulamalarındandır. Enteral beslenme sırasında pulmoner aspirasyon, diyare, kanstipasyon, tüpün 

tıkanması, abdominal distansiyon, bulantı-kusma, sıvı yüklemesi, sıvı elektrolit denge bozuklukları, 

dehidratasyon, hiperglisemi gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu yüzden yoğun bakım 

hemşireleri hastalarının beslenmelerini komplikasyonlar açısından iyi gözlemlemelidir. Yoğun 

bakımda hastaların tedavi ve bakımında kritik önemi olan yoğun bakım hemşireleri, enteral 

beslemenin çok önemli bir hemşirelik uygulaması olduğunu ve standartlara uygun bir şekilde 

yapılmadığında hasta güvenliği açısından risk oluşturacak komplikasyonlara neden olacağını 

unutmamalıdır. Amaç: Bu araştırma; yoğun bakım hemşirelerinin enteral beslemeye yönelik 

uygulamalarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma verileri Eylül 

2016-Ocak 2017 tarihleri arasında etik kurul onayı ve izinler alındıktan sonra Kamu Hastaneler 

Birliği'ne bağlı üç hastanede ve bir üniversite hastanesinde yetişkin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 

hemşirelerden toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 243 yoğun bakım hemşiresi oluşturmuştur. 

Örneklem seçilmemiştir. Evrenin tamamına Veri Toplama Formu dağıtılmış ve gönüllülük esası ile 

kişilerden doldurmaları istenmiştir. Formlar 162 kişi tarafından doldurulmuştur ve altı adet form eksik 

doldurulduğu için değerlendirmeye alınmamıştır (n=156). Veri Toplama Formu tanımlayıcı 

özelliklerle ilgili yedi soru ve enteral besleme ile ilgili genel uygulamaları içeren yirmi yedi soruyu 

içermektedir. Form araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulmuştur. Bulgular: 

Katılımcıların yaş ortalaması 30.69±5.84’dü ve % 90.4’ü (n=141) kadınlardan oluşmaktaydı. 

Hemşirelerin meslekte çalışma süresi 7.52±5.06 yıl iken bulundukları yoğun bakımda çalışma süresi 

5.11±4.40 yıldı. Enteral besleme uygulamalarına yönelik cevaplarda; hemşirelerin %64.7’si 

kliniklerinde enteral besleme klavuzu kullanılmadığını, %78.2’si sürekli besleme yapıldığını ve 

%62.2’si ise sürekli besleme sırasında rutin ara verilmediğini ifade etti. Katılımcıların  %6.4’ünün 

besleme sırasında hastaya pozisyon vermediği, pozisyon verenlerin ise %6’sının hastaya supine 

pozisyon verdiği saptantı. Hemşirelerin % 17.9’unun gastrikrezidüel volüm kontrolü yapmadığı ve 

%68.8’inin aspire ettiği mide içeriğini attığı görüldü. Sonuç: Çalışmanın genel bulgularında yoğun 

bakım hemşireleri arasında enteral beslemeye yönelik ortak uygulama yapılmadığı saptanmıştır. Bu 

nedenle komplikasyon gelişme riskinin arttığı düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: hemşirelik, enteral besleme, yoğun bakım 
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ÖZET 

 

Ebeveynlerin bebekleri ile aynı odada uyuması değişik sebeplere bağlıdır. Bunlardan sebeplerden biri 

ise bebeğin geceleri ebeveynine yakın uyumasının önemli olduğu düşüncesidir. Diğer sebepler ise 

zorunluluk hali olabilir.  

Amaç: Bu sistematik derleme ebeveynlerin bebekleri ile birlikte uyuma yöntemleri, etkileri ve 

nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Bulgular: Ebeveynler, bebeklerinin uyku problemlerini çözebilmek adına bebekleri ile beraber, ayrı ya 

da yakın uyuma yöntemi kullanarak bebekleri ile aynı odada uyuyabilmektedirler. Bazen de onlarla 

birlikte uyumayı tercih eder. Geceleri sürekli uyanmak ve bir diğer odaya gitmek, ebeveyni yorduğu 

için bebeği yanlarına almak, bu uyku yöntemlerinin kullanımına yol açan etkenler arasındadır. 

Ebeveynlerin bebekleri ile birlikte uyuma yöntemlerini belirlemek için Pubmed, Ovid, Cinahl, Wiley 

Interscience ve Cochrane veri tabanlarında incelemeler yapılmıştır. Tarama İngilizce dilinde, 5 anahtar 

sözcük kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda araştırma kapsamına çalışmalar alınmıştır. 

Sonuç: Ebeveynlerin bebekleri ile beraber, ayrı ya da yakın uyuma yöntemi kullanarak bebekleri ile 

aynı odada uyuyabildikleri bilinmektedir. Ama bu konu ile ilgili çalışmalar çok sınırlıdır. Sistematik 

derleme kapsamında ele alınan tüm çalışmalar kongrede ayrıntılı olarak paylaşılacaktır. Bu sistematik 

derlemenin kısıtlılılığı yalnızca İngilizce-Türkçe çalışmaların alınması farklı dillerde yapılan 

çalışmaların kapsam dışı bırakılması ve gri literatürün (yayınlanmamış çalışmalar) taranmamasıdır. Bu 

çalışmanın diğer yapılacak olan çalışmalara ve litaratüre büyük oranda ışık tutacağı bilinmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: İnfant, uyku, birlikte uyuma, yakın uyuma, ayrı uyuma, uykuda güvenlik 

 

Baby Sleeping: Together, Seperate Or Co-Bedding 
 

ABSTRACT 

 

Baby sleeping with parents in the same room depends on various reasons. One of the reasons 

for baby sleeping with their parents is that it is important. Other causes may be imperative.This 

systematic review was conducted in order to determine parents' methods, effects, and causes of 

sleeping with their babies.Parents can sleep with their babies in the same room using separate or close 

sleeping methods in order to solve their sleeping problems. Waking up continuously at night and going 

to the other room is one of the factors that lead to the use of these sleeping methods. Pubmed, Ovid, 

Cinahl, Wiley Interscience and Cochrane databases were interviewed to determine parent’s sleeping 

patterns with their babies. The survey was conducted in English using 5 keywords. As a result of the 

survey, studies were taken within the scope of the research.It is known that parents can sleep with their 

babies in the same room by using different sleeping which is sleeping together, separate or co-

bedding. All the studies covered in the systematic review will be shared in detail at the congress. The 

limitation of this systematic review is that only the English-Turkish studies are included. Studies were 

done in different languages and gray literature are excluded.It is known that this review is going to 

light the other interventions. 

Keywords: infant, sleeping, sleeping together, seperate sleeping, co-bedding 
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ÖZET 

 

Bitki tasarımı, insan ile doğa, sanat ile bilim arasındaki en doğru, en etkili ve en devamlı ilişkiyi 

kurma işlemidir. Bitkisel tasarım, geniş kapsamı ile bir saksı ölçeğinden büyük bir park ölçeğine kadar 

bitkilerle yapılan bilimsel ve sanatsal bir işlemdir. Kullanılan bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik 

özellikleri gibi teknik bilgileri dışında, renk, biçim, ölçü, doku gibi tasarım öğeleri göz önünde 

bulundurularak en iyi ve en güzel kompozisyonların veya sanat eserinin oluşturulması hedeflenir. 

Bitkiler tasarım sürecinde çok farklı seçenekler sunabilmektedir ve insanların beş duyusuna birden 

hitap edebilmektedirler. Günümüzde engellilerin dış mekân kullanımına katılabilmeleri için park ve 

bahçelerde engellilere yönelik tasarımlar oldukça önem kazanmıştır. 

Ancak fiziksel veya görme engelli insanların tasarım alanına ulaşmasının sağlanması, yani fiziksel 

engellerin kaldırılması gerçekten engelliler için başarılı bir tasarım mıdır? Yoksa, tasarım alanında 

farklılıklar ile işitme, görme, koklama, dokunma ve tatma duyularını harekete geçirecek tasarımlar 

yapmak mümkün müdür? 

Çalışma kapsamında bu sorulara cevaben engellilere yönelik tasarımlara farklı açıdan yaklaşılmış ve 5 

duyuya hitaben yapılabilecek bitkilendirme tasarımlarına yer verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Bitkisel tasarım, beş duyu, engellilere yönelik tasarım 

 

The Five Senses in Planting Design 
 

ABSTRACT 

 

Plant design is the most accurate, most effective and most sustained relationship building process 

between human-nature, art-science. Planting design is a scientific and artistic process with plants 

ranging from a pot size to a large park scale. Apart from technical information such as biological, 

ecological and genetic characteristics of the plants used, it is aimed to create the best and most 

beautiful compositions or artworks considering the design elements such as color, shape, size and 

texture. 

The plants are able to offer many different options in the design process and they can address the five 

senses of people. Nowadays, designs for disabled people in parks and gardens have gained 

considerable importance for disabled to participate in outdoor use. 

But, is it really a successful design to ensure physically or visually impaired people reach to design 

area? Or, is it possible to get designs that move the senses of hearing, seeing, smelling, touching and 

tasting with differences in design area? 

In response to these questions within the scope of the study, designs for disabled people have been 

approached from different perspectives. 

  

Keywords: Planting design, the five sense, design for disabled people 
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ABSTRACT 

 

Today, instead of conventional metal and metal alloys, composite materials with various constructions 

have begun to be used. As a natural consequence of this, the importance of composite materials in the 

industry is increasing steadily. Thus, composites with different matrices and reinforcement elements 

with superior and desired properties are being developed. Polymeric nanocomposite materials form the 

latest group of composite materials. The development, production, specification of materials, and 

application to different fields of these type composites with nano size reinforcing particles have 

recently become a very important field of study. 

Thus, the aim of this work is to synthesize poly(vinylchloride) (PVC)/sepiolite nanocomposites by 

solution intercalation method using natural and modified sepiolite samples. Synthesized 

nanocomposites were characterized using FTIR-ATR, XRD, TEM, DTA/TG and DSC devices. 

FTIR-ATR analysis shows that there is an interaction between the filler and the PVC; TEM analysis 

shows that the filler material is dispersed in the polymer matrix; DSC and DTA/TG analyzes showed 

that the glass transition temperature and thermal properties of the polymer in the case of the 

nanocomposite increased, respectively. 

 

Keywords:Sepiolite, poly(vinyl chloride), nanocomposite, solution intercalation method 
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ABSTRACT 

 

Nanocomposites exhibit significantly improved mechanical, thermal, optical and 

physicochemical properties when compared to pure polymers. Similarly, nanocomposites have better 

thermal stability, flammability, physical, mechanical, and barrier properties improvements compared 

to conventional composite systems. According to the components of nanocomposites; they can be 

classified as metal/ceramic, inorganic/polymer, ceramic/ceramic, polymer/ceramic, metal/metal, 

polymer polymer blends. Polymeric nanocomposites are most common use of nanocomposites due to 

their ease of handling, their mechanical behavior, their flexibility, and their low density. In this study, 

clay (montmorrilonite-MMT)/polymer (polyacrylonitrile-PAN) nanocomposite type was studied. 

Polyacrylonitrile (PAN) is an organic polymer resin with synthetic, semi-crystalline structure. PAN 

resins are obtained as a major component from a mixture of acrylonitrile monomers. It is a 

multipurpose polymer used in the production of a wide variety of products such as ultrafiltration 

membranes, perforated fibers for reverse osmosis and fibers for textiles. Currently oxidized and 

carbonized PAN fibers are used both in high-tech applications and everyday applications. For this 

reason, PAN was selected as a polymer. Polyacrylonitrile / montmorrilonite nanocomposites were 

prepared via solution intercalation method. Thermal behaviors of nanocomposites were investigated 

by determining the activation energies (kinetic parameters) of decomposition by kinetic analysis. 

Several equations to indicate kinetic parameters of the degradation of polymeric materials are known. 

TGA in combination with model-free methods is widely used. In this study kinetic parameters was 

determined by using methods such as Kissinger, Ozawa-Wall-Flynn. The calculated results show that 

the activation energies of the PAN/MMT nanocomposites are higher than the activation energy of pure 

PAN and that the MMT nanoparticles increase the thermal stability. 

 

Keywords: Nanocomposites, clay, polyacrylonitrile 
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ABSTRACT 

 

Turkey has very sensitive, arid and semi-arid ecosystems and the nature which has been degraded 

from the ancient times. About 43 % of the forests in Turkey have less than 10 % crown closure, which 

limits the expected goods and services. Due to this situation, reforestation and rehabilitation of these 

degraded forest areas is one of the primary purposes of Turkish forestry activities in the country. Seed 

traits of the woody plants are very important in all kind of forestation activities. In this study,seed 

characteristics of main native forest trees in Turkey were compiled from the previous works. Forest 

tree seeds of 9 Gymnosperms(such as; Pinusspp., Abies spp., Cedrus libaniA.Rich, Picea orientalis(L.) 

Link.,Juniperus spp.) and 10 Angiosperms (such as; Fagus orientalis Lipsky, Quercus spp., Alnus spp., 

Pterocarya fraxinifolia (Lam) Spach., Acer spp., Fraxinus spp.) were focused on. Germination traits, 

dormancy types, and pretreatment processes in the seeds were explained and discussed. The practices 

about the seeds in the forest nurseries were dealt with as well. Botanical properties, natural distribution 

areas, and non-wood potential of the species have also been mentioned briefly 

 

Keywords:Seed, dormancy, pretreatments, forest trees, Turkey 
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ÖZET 

 

Romatoid artrit hastaların %98’ inden fazlasında yorgunluk şikayeti görülür. Yorgunluk hastaların 

hayatları boyunca kontrol edilemez, öngörülemeyen ve hayatlarının tamamını etkileyen önemli bir 

fiziksel ve bilişsel belirtidir. RA’ da yorgunluk ağrı, stres, depresyon, inflamasyon ve özürlülük gibi 

karmaşık ve çok boyutlu komponentlerden oluşur. Yorgunluğun bilinmesi önemlidir ve bütün RA 

hastalarında ölçülmesi gerekir. 

 

Bu çalışmanın amacı romatoid artrit (RA) hastalarında Bristol Romatoid Artrit Yorgunluğu Çok 

Boyutlu Anketinin Türkçe geçerlik, güvenirlik ve kültürel adaptasyonunu belirlemekti. 

 

Çalışmada RA tanısı konmuş 91 hasta değerlendirildi. Kognitif bozukluğu olan, Türkçe anlayamayan 

ve konuşamayan ayrıca okur-yazar olmayan, 18 yaş altı ve 75 yaş üstü hastalar çalışmadan dışlandı. 

BRAF-MDQ' nun Türkçe versiyonun (BRAF-MDQ-T) geçerliği için, bütün katılımcılar BRAF-MDQ-

T, Yorgunluğu Çok Boyutlu Değerlendirme Ölçeği (MAF) ve Kısa form-36 enerji (SF–36 VT) 

anketini cevapladılar. BRAF-MDQ-T anketinin test - retest güvenirliği için yedi gün sonra hastalar 

anketi tekrar cevapladılar.  

 

Anketin geçerlik, iç güvenirlik ve test - retest sonuçları 91 kişilik bir örneklem büyüklüğü ile yapıldı. 

BRAF-MDQ-T' nin iç tutarlık güvenilirliği Cronbach α =0.96 mükemmeldi. BRAF-MDQ-T ölçeğinin 

toplam puanı ile MAF-T toplam puanı arasındaki korelasyon pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıydı 

(r=0.89, p<0.01). BRAF-MDQ-T ölçeği toplam puanı ile SF-36 VT alt ölçeği puanı arasındaki 

korelasyonlar negatif ve istatistiksel olarak anlamlıydı (r=-0.71, p<0.01). 

 

BRAF-MDQ-T, Türk RA hastalarında yorgunluğu değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir 

ölçektir. 

 

Anahtar kelimeler: Romatoid Artrit Hastalarında Bristol Romatoid Artrit Yorgunluğu Çok Boyutlu 

Anketi, BRAF-MDQ, geçerlik, güvenirlik  

 

A Validity and Reliability Study of The Turkish Bristol Rheumatoid 

Arthritis Fatigue Multidimensional Que 
 

ABSTRACT 

 

Up to 98% of rheumatoid arthritis (RA) patients experienced fatigue. It is an important physical and 

cognitive symptom which has overwhelming, uncontrollable and unpredictable affects throughout 

their whole life. RA fatigue composes of complex and multidimensional components which are pain, 

stress, depression, inflammation and disability. The acknowledgement of fatigue is important and 

fatigue should be measured in all RA trials alongside the core set.  

 

The aim of this study was to determine reliability and validity of Turkish Bristol Rheumatoid Arthritis 

Fatigue Multidimensional Questionnaire in RA patients. 

 

91 RA patients were evaluated in the study. Exclusion criteria was determined as patients with 

cognitive impairment, illiterated patients, unable to understand and speak Turkish, under- 18 and over- 

75. To validate Turkish version of BRAF-MDQ (BRAF-MDQ-T), all participants answered BRAF-



169 

 

MDQ-T, Multidimensional Assessment of Fatigue (MAF) scale and Short Form–36 vitality (SF–36 

VT). BRAF-MDQ-T was applied again seven days later for test - retest reliability. 

 

Validity, internal-consistency and test-retest results were based on a sample 91. Internal consistency 

reliability of BRAF-MDQ-T was Cronbach α =0.96 which was excellent. The correlations between the 

total scores of the BRAF-MDQ-T scale and the total scores of MAF-T were positively and statistically 

significant (r=0.89, p<0.01). The correlations between the total scores of the BRAF-MDQ-T scale and 

the subscale scores of SF–36 VT were negatively and statistically significant (r=-0.71, p<0.01). 

 

The BRAF-MDQ-T was a valid and reliable scale for assessing fatigue in turkish RA patients. 

  

Keywords: Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Multidimensional, BRAF-MDQ, reliability, validity 
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ABSTRACT 

 

Land Surface Temperature (LST) is one of the essential parameters in climate change, 

evapotranspiration, urban climate, vegetation monitoring and other thermal analyses. It is not easy to 

retrieve land surface temperature for large areas without the help of remote sensing. Several methods 

have been developed until now but single-channel (SC), split-window (SW) and radiative transfer 

equation (RTE) are the most popular ones among them.  

The main objective of this study was to retrieve LST for Rome, Italy using Landsat 8 imagery 

since it is one of the metropolitan cities in Europe. In this study, LST Calculator, a python tool 

developed by Oguz (2016) was employed. This tool was designed in python programming language to 

calculate LST from Landsat 8 satellite imagery. LST Calculator employes the Radiative Transfer 

Equation (RTE) method to retrieve LST from Landsat 8 imagery. 

In this study, a landsat 8 scene with path/row 191/31 acquired on July 19, 2016 was 

downloaded from the USGS webpage. After inputting required bands into the LST Calculator, the 

final LST map is retrieved. The largest LST value was found to be 33.7 ºC in the study area. The city 

center was found to be the hottest part due to the urbanization, and water surfaces were found to be the 

coolest areas as expected with 8.8 ºC in the study area. 

 

Keywords: Keywords:ArcGIS, Python, LST, GIS, NDVI, Emissivity 
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ÖZET 

 

Ergonomi, insan ile çalışma koşulları arasındaki uyumu inceleyen bir bilimdir. Çalışma ortamlarını, 

insan özelliklerine uygun olarak düzenler ve daha insancıl çalışma ortamlarının yaratılmasını hedefler. 

Ergonomi aynı zamanda çalışanların ruhsal ve fiziksel iyilik halinin devamlılığını sağlayarak iş kazası 

ve meslek hastalıkları risklerini önler. Böylece çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak onların 

performans ve verimliliğinin arttırılmasına da katkı sağlamaktadır.  

İnsanlar çalışma ortamlarında çeşitli tehlike ve riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık hizmetleri 

işyeri tehlike sınıfları listesinde çok tehlikeli sınıfta yer alır. Özellikle sağlık çalışanlarının çalışma 

ortamlarında, ergonomik riskler ve tehlikeler çok fazladır. Çalışılan birimlere göre; aydınlatma, 

gürültü, radyasyon, kimyasallar, biyolojik faktörler, enfeksiyon, bunun yanında stres, iş yükü, 

dinlenme süreleri vb faktörler çalışma koşullarını etkiler. Birçok risk ve tehlikeleri bünyesinde 

barındıran hastanelerde, çalışanların ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için maruz kalınan tehlike 

ve riskler belirlenmeli ve fiziksel, sosyal, psikolojik, çevresel ergonomik şartların uygunluğuna dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına bağlı olarak meslek hastalıkları, iş 

kazaları ve işe bağlı sağlık sorunları giderek arttığı yapılan çalışmalarda görülmektedir.Bu nedenle de 

bu çalışmada, hastanelerde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını etkileyen ergonomik risk faktörleri 

açıklanarak bu faktörlerin önemi ve alınması gereken önlemler anlatılacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Ergonomi, hastane, risk faktörleri 

 

Ergonomic Risk Factors in Hospitals 
 

ABSTRACT 

 

Ergonomics is a science that studies concordance between people and working conditions. Working 

environments are organized according to human characteristics and aims to create more humane 

working environments. At the same time, Ergonomics ensures the continuity of employees' mental and 

physical goodness by preventing occupational accidents and diseases. Thus, it contributes to increase 

the performance and productivity of the employees by providing the health and safety of the 

employees. 

People are exposed to various hazards and risks in the working environment. Health services are in 

dangerous class on list of the workplace hazard classes. Especially the working environment of health 

workers has more Ergonomics risks and dangerous. According to the workers unit, illumination, noise, 

radiation, chemical and biological factors, infections, besides stress work load, rest periods etc affect 

working conditions. In hospitals with many risks and dangers, the risks and risks to be taken to 

increase the quality of life of employees and patients must be determined and attention should be paid 

to the appropriateness of physical, social, psychological and environmental ergonomic conditions. 

Occupational diseases, occupational accidents and work-related health problems are increasingly seen 

in studies conducted by health workers depending on the working environment.  

For this reason, in this study, ergonomic risk factors affecting the working conditions of the health 

care workers in hospitals are explained and the precautions and precautions to be taken for these 

factors will be explained. 

 

Keywords: Ergonomic, hospitals, risk factors 
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ABSTRACT 

 

 

Sulfamides and imines have been studied widely because they show a broad range of biological 

activities. In this study, 3-amino-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1,2,5-thiadiazole 1,1-

dioxide (DPTD) was used. It is one of the substituent of 1,2,5- thiadiazole compounds and contains 

both sulfamide and imine functional groups. After synthesized and structurally characterized, we 

investigated the genotoxic effect of DPTD in cultured human peripheral blood lymphocytes using 

micronucleus (MN) assay. Nuclear division index (NDI) was calculated to determine the 

cytotoxic/cytostatic effect. Furthermore, the possible effect of the DPTD compound was also 

investigated when both DPTD and positive controls (Mitomycin-C (MMC) and Cyclophosphamide 

(CP)) were used together. Cultures were treated with DPTD (45, 90 and 180 µg/ml) in the presence 

and absence of a metabolic activator (S9 mix). DPTD decreased the NDI values, and increased MN 

values in the cells treated with DPTD for 48 hours. These changes in NDI and MN values were 

statistically significant at all doses when compared with solvent control (P<0.05). DPTD also 

decreased NDI values and increased MN values in a concentration-dependent manner in cells treated 

with S9 mixture for 3 hours. While these increases in MN values were significant at all doses, the 

changes in NDI values were statistically significant at doses of 90 and 180 μg/ml compared to solvent 

control (P<0.05). When DPDF and MMC or CP were used together, it was found that NDI values 

were more decreased and MN values were more increased than the values obtained when using DPTD 

alone. These results show that both DPTD and its metabolites have cytotoxic and genotoxic potential 

and, DPTD and MMC or CP showed more cytotoxicity and genotoxicity when used together. 

We would like to thank to The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 

(Project No: 215Z459) for the financial support of this work. 

 

Keywords: Sulfamide, imine, cytotoxicity, micronucleus, lymphocytes. 
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ABSTRACT 

 

Acrylamide (AA), a well-known toxicant, is present in high-temperature-processed foods in heated 

foods. Several studies have shown that it can induce oxidative stress, neurotoxicity, developmental and 

reproductive toxicity, genotoxicity, and carcinogenicity. Argan oil (AO) has powerful biological 

properties and it is receiving increasing attention due to its potential health benefits. However, limited 

information is available about its antioxidant effects in lymphoid organs. Therefore, we investigated 

the effects of AO on thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), protein carbonyl (PCO) and 

glutathione (GSH) concentrations and myeloperoxidase (MPO) activity against AC-induced toxicity in 

rats. Treatment of rats with AA (50 mg/kg/day three times per week for 30 days) significantly 

decreased the GSH levels and MPO activity while it increased TBARs and POCs levels. No 

significant differences were observed in the animals received the AO alone (6 mg/kg/day per day for 

30 days). Co-treatment with AA+AO (50+6 mg/kg/day for 30 days) ameliorated the values of TBARs, 

PCOs and GSH in spleen, thymus and bone marrow and MPO in PMNs. Therefore, AO can be used as 

an antioxidant and anti-inflammatory agent in order to minimize toxic effects of AA or other toxic 

substances. Integration of AO in diet or using its supplements can also be a good strategy for 

improving tissue injury in many diseases. 

 

Keywords: Acrylamide, argan oil, oxidative stress. 
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ABSTRACT 

 

Tomato (Lycopersicon esculentum L) is the world’s second largest vegetable crop. 

Worldwide, about 37 million tons of tomatoes are processed in the industry. A large part of the world 

tomato crop is processed into tomato paste, which is used as an ingredient in many products, such as 

soups, sauces and ketchup.  

Paprika (Capsicum annuum) is widely processed into dehydrated products, pickled peppers, 

and sliced or diced frozen peppers or into products such as sauce, paste, puree and powder for 

flavoring or coloring purposes and many more. Solid wastes remaining after canned/frozen pepper 

products processing consist of seeds, peels and stems. It is underlined in some studies that tomato and 

paprika seeds and peels are rich in biologically active compounds, such as dietary fiber, protein, oil, 

mineral matters, phenolic compounds and carotenoids. But they have a low economical value and it is 

thought that tarhana could be an alternative food for the consumption of these waste materials which 

are rich in biologically active compounds. 

Tarhana is a traditional fermented food which is prepared by mixing yoghurt, wheat flour and 

a variety of vegetables and spices (tomatoes, onions, paprika, salt and mint) followed by fermentation 

for several days, drying the mixture and grinding it to a partical size of < 1mm. In this study, during 

preparation of tarhana dough, wheat flour of tarhana was partially substituted with tomato and paprika 

paste waste materials tomato pomace, paprika pomace, tomato seeds and paprika seeds. Substitution 

levels were 15, 25 and 35%.  

Consistency is an important criteria for soups. In this study, instrumental and sensory 

consistency values of tarhanas were studied. Then, the relationship between instrumental and sensory 

scores were calculated.  

Instrumental analysis results suggest that tarhana soups behave as pseudoplastics type of non-

Newtonian fluid. Apparent viscosity and consistency coefficient (K) values of tarhanas having tomato 

pomace were higher than control group. On the other hand, these variables were lower than control in 

tarhanas having tomato seeds, paprika seeds and paprika pomace. 

In sensory evaluation, control group, tarhana samples having tomato pomace and tarhana sample 

having 15% tomato seeds received best liking scores. The K value is an indication of the state of being 

viscous for foods. These results show that decrease in viscosity is not liked by the panelists for other 

formulations of tarhanas. 

 

Keywords: Tarhana, tomato pomace, paprika pomace, viscosity, consistency 
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ABSTRACT 

 

In this study, total phenolic and flavonoid content, antibacterial and cytotoxic activity of Salvia 

euphratica belonging to Lamiaceae family was investigated. Antimicrobial activity of the plant extract 

was shown by disc diffusion method using a gram negative (Escherichia coli ATCC-8739) and a gram 

positive (Staphylococcus aureus ATCC-6538) bacteria. Cytotoxic effect of the sample on human 

lymphoctes was determined by MTS Assay and and tryphan blue exclusion method performed by live 

cell imaging system (JuLI). Moreover, total phenolic content was observed by Folin-ciocalteu method, 

total flavonoid content was determined by the method of Ramful et al. 

 

Keywords: Antibacterial activity, Cytotoxic activity, Salvia euphratica 
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ÖZET 

 

Bakım, ‘insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına, yeteneklerini geliştirme ve sürdürmelerine, 

hayatta kalabilmek ve en azından asgari düzeyde işlev görebilmek için mümkün olduğunca acıdan 

uzak yaşayabilmelerine yardım etmek üzere özenle ve saygılı bir şekilde doğrudan yapılan her şeydir’ 

(1). Bakımın en temel özelliği karşılıklı ilişki ve güvene dayanan, ahlaki boyutu olan bir kavram 

olmasıdır(2). Hemşirelik insana ve bakım olgusuna temellenen mesleklerden ilk sırada gelmektedir(2). 

Hemşirelik bakımının temel amacı; karşılıklı güvene dayalı bir iletişim ve etkileşim içinde hizmet 

verilen bireyi tanımak, bakım gereksinimlerini tanımlamak ve sonuçta sorunları ile daha etkin baş 

edebilir, gereksinimlerini karşılayabilir hale gelmesini sağlamaktır (3). Hemşirenin bireyi bütüncül 

olarak ele alarak, uygulamalarını bu doğrultuda gerçekleştirmesi ve olumlu hasta bakım sonuçlarını 

elde etmesi, hasta birey ile etkileşiminin yeterli olmasına bağlıdır (4). Yapılan çalışmalar, hemşirelerin 

etkili kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerisi geliştirmesinin hastalar üzerinde olumlu etkiler 

(hizmetten memnuniyetin artması, hastalık ve tedaviye uyum, iyileşmeye motivasyonun artması) 

yarattığını göstermektedir (4,5,6). Bu çalışma ile hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin bakım 

uygulamalarında hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışlarını değerlendirmek; hemşire-

hasta etkileşimini olumlu yönde geliştirmeye yönelik öneriler üretmek amacıyla planlanmıştır. 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin hemşirelik bakımına ilişkin tutum ve 

davranışlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Veriler araştırmaya katılmaya gönüllü olan, bir 

üniversite hastanesinde görev yapan 101 hemşire ve sağlık yüksekokulunda okuyan 227 hemşirelik 

öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırma verileri kişisel bilgi formu ve Bakım Odaklı Hemşire-Hasta 

Etkileşimi Ölçeği (BOHHEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler 

ve bağımsız iki örnek t-testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Hemşirelerin bakım odaklı hemşire hasta etkileşimi ölçeği önemlilik, yeterlilik ve 

uygulanabilirlik boyutu puan ortalaması sırasıyla 299.33± 38,65; 284.56±38,94; 267.73± 50.21’dir. 

Hemşirelik öğrencilerinin bakım odaklı hemşire hasta etkileşimi ölçeği önemlilik, yeterlilik ve 

uygulanabilirlik boyutu puan ortalaması sırasıyla 314.92±37.28; 276.77±40.36; 277.81±47.08’dir. 

Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin cinsiyetleri ile önemlilik, yeterlilik ve uygulanabilirlik 

boyutu toplam puan ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Hemşirelerin eğitim düzeyleri ve mesleki kıdemleri ile ölçek puan ortalamaları arasında da anlamlı 

fark saptanmaz iken öğrencilerin sınıf düzeyleri ile önemlilik ve uygulanabilirlik boyutları toplam 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi. Hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin 

bakım odaklı hemşire hasta etkileşimi algıları arasında fark olup olmadığını belirlemek için yapılan 

bağımsız iki örnek t-testi sonucunda önemlilik boyutu puan ortalamaları açısından gruplar arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t: 4,029 p: 0.00 ). 

Sonuç: Araştırma sonucunda, hemşire ve öğrenci hemşirelerin bakım odaklı hemşire hasta 

etkileşimine yönelik tutum ve algılarının olumlu yönde olduğu, öğrenci hemşirelerin bakım odaklı 

hasta-hemşire ilişkisini hemşirelere göre daha önemli olarak algıladıkları saptanmıştır. Ayrıca birinci 

sınıf öğrencilerinin hasta-hemşire etkileşimine verdikleri önem ve uygulanabilir bulma düzeylerinin 

diğer sınıflardan daha olumlu olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Hemşire-hasta etkileşimi, hasta, hemşire, öğrenci hemşire, iletişim - 
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Attitudes and Behaviors of Nursing Students and Nurses towards Care 
 

ABSTRACT 
 

Care is 'everything that is made in a careful and respectful manner directly to help people in order to 

meet basic needs, develop and maintain skills, survive and live far away from ache as far as possible to 

function at least at a minimum level' (1). The most basic feature of care is the fact that it is a concept 

which is based on mutual relations and confidence, and which has a moral dimension (2). Nursing is 

one of the unique occupations focusing on human being and the matter of care (2). The basic purpose 

of nursing care is to know the individual who is provided with service within communication and 

interaction based on mutual confidence, to identify care requirements and consequently, to make them 

more resistant to cope with their problems and meet their needs (3). Nursing deals with the individuals 

entirely and implements its activities within this context and it obtains positive results, but all these 

actions are based on the adequate level of interaction between patient and individuals (4). The studies 

conducted so far, revealed that the development of effective interpersonal relations and 

communication skills by nurses create positive effects upon patient (increasing the satisfaction for 

service, harmony to disease and treatment, increasing the motivation to recovery (3, 5, 6). This study 

has been conducted with the purpose of assessing the attitudes and behaviors of nursing students and 

nurses towards the interaction of nurse and patient during the caring practices, and proposing the 

suggestions for developing the interaction of nurse and patient positively.  

Objective: This study has been conducted with the purpose of identifying the attitudes and behaviors 

of nursing students and nurses related to nursing care.  

Methods: Descriptive model has been used in this study. The data of the study have been obtained 

from 101 nurses working at a university hospital and 227 nursing students studying at a college. The 

data of the study have been collected by using personal data form and care-oriented nursing-patient 

interaction scale. Descriptive statistics and independent t-test have been used in the analysis of the 

data. 

Results: The significance, sufficiency and practicability dimension point averages of the scale of care-

oriented nurse-patient interaction have been respectively as 299.33± 38,65; 284.56±38,94 and 267.73± 

50.21. The significance, sufficiency and practicability dimension point averages of the scale of care-

oriented nurse-patient interaction have been respectively as 314.92±37.28; 276.77±40.36; 

277.81±47.08 Any significant difference has not been found statistically between the total point 

averages of nurses and nursing students in terms of significance, sufficiency and practicability. Any 

significant different was not detected between the nurses' scale point averages and their educational 

status and occupational seniority. However, a significant difference has been found between 

significance and practicability dimensions total points averages of students and their class levels. As a 

result of two independent sample t-tests conducted for identifying whether there is a difference 

between the interaction perceptions of nurse-patient owned by nursing students and nurses, it has been 

identified that there is a significant difference between groups in terms of significance dimension point 

average (t: 4,029 p: 0.00 ). 

Conclusion: As a result of this study, it has been determined that attitudes and perceptions of the 

nurses towards care-oriented nurse-patient interaction are positive and nursing students perceive the 

care-oriented nurse-patient relations much more important in comparison with the nurses. 

Furthermore, the importance attached by the first-grade students to the interaction of the first-grade 

students towards patient-nurse and the level of 'finding as practical' have been found to be more 

positive than other classes. 
  

Keywords: Nurse-patient interaction, patient, nurse, nursing student, communication 
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ABSTRACT 

 

Pathogenic Candida species can cause both superficial and systemic disease and their biofilms have 

become an increasingly important problem forhospital-acquired and device-associated infections. 

Biofilms display increased levels of resistance to the antimicrobials. The efficacies of many antifungal 

agents are limited by their cytotoxicity and increasing rate of drug-resistant Candida species. In last 

years, the antimicrobial and antibiofilm activity of natural products such as essential oils have drawn 

attention. Carvacrol [2-methyl-5-(1-methylethyl)phenol] is one of the phenolic components of thyme 

and exhibited strong antimicrobial activity. Thus far, few reports have discussed the antimicrobial and 

antibiofilm effects of carvacrol on clinical Candida strains. The aim of our study is to investigate the 

effects of carvacrol on planktonic and biofilm forms of clinical Candida strains by microbiological and 

electronmicroscopic methods. 

In this study, 15 clinical and one reference strain (Candida aibicans ATCC 4476) were used for 

assessment of biofilm formation. Biofilms were formed polystyrene microtiter plates described by 

Stepanovic et al. Results were analyzed by using an automated ChroMate 4300 reader and the optical 

density (O.D.) of each well was measured at 450/630 nm. According to the values of optical density, 

isolates were categorized as no biofilm producers, weak, moderate or high biofilm producers. Optical 

density cut-off (ODc) was determined. It is defined as average OD of negative control + 3× standard 

deviation (SD) of negative control. The strains were classified as follows: Absorbance/ COV (cut off 

value) < 1.125 non produced; 1.125 < Abs/ COV <2.00 weak ; 2.00< Abs/COV < 3.00 modarete ; 3.00 

< Abs/COV < 6.00 high. All tests were carried out in triplicate and the results were averaged.  

The minimum inhibitory concentration (MIC) of carvacrol was determined using the broth micro 

dilution method according to the Clinical Laboratory Standards Institute. Carvacrol was introduced 

into RPMI medium at a concentration of 0.002, 0.004%, 0.008%, 0.016%, 0.031%, 0.063%, 0.13%, 

0.25%, 0.5% and 1% (vol/vol) to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and the 

maximal tolerated concentration (MTC) for each isolates evaluated. Amphotericin B was used as a 

standard drug against C. albicans ATCC 7644. MIC results showed a MIC ⩽ 0.031% (vol/vol) for all 

isolates tested. For Scanning and Transmission electron microscopic studies, isolates were also 

exposured to the carvacrol at concentration of ½ MIC and results were compared with the control. 

Effect of carvacrol at concentrations of ½ MIC for,48th hours biofilm formation was studied. 

According to our results, carvacrol showed a high antibacterial potential with very low MIC values on 

planktonic cells of Candida isolates. Electron microscopically, no growth was observed at the MIC 

value and the higher concentrations; cellular damage was also determined at sub MIC concentrations. 

 

Keywords:Candida, biofilm, carvacrol, antimicrobial 
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ÖZET 

 

Dünyada endüstriyel üretimlerin yan ürünü olan atıkların uzaklaştırılması ve depolanması zahmetli bir 

durum olmakla beraber çevre kirliliğinde de büyük bir sorun oluşturduğu bilinmektedir. Bu atıkların 

faydalı hale getirilip kullanılması, ekonomik, ekolojik ve sürdürülebilirlik açısından önem arz 

etmektedir. Atıkların geri dönüşüm ile yararlı hale getirilmesi kapsamında da birçok çalışma vardır. 

Ayrıca, son zamanlarda bu endüstriyel atıkların çimento ve betonda kullanabilirliği ile ilgili 

araştırmalar yapılmaktadır. Türkiyede bu çalışmalarda özellikle uçucu kül ve yüksek fırın cürufu 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Ticari değeri yüksek olan fındık: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2015 yılında 701 

bin hektarlık alanda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dikim alanlarının yaklaşık %70`ini oluşturan 422.845 

hektarlık alan, fındığın ekolojik bölgesi olan Doğu Karadeniz`de yer almaktadır. Fındık Giresun, 

Ordu, Trabzon illerinde tek tarım tipi (monokültür) olarak yapılmaktadır. Türkiye’de Üretilen 

fındıkların %80'i Karadeniz Bölgesi'nden sağlanmakta olup Karadeniz Bölgesi'nden başka Marmara 

Bölgesi'nde de yetiştirilmektedir. Türkiye, dünyada fındık üretiminin %62-65 oluşturması ile ilk 

sıradadır. Kabuklu fındıktan yaklaşık olarak yarı yarıya kabuk ve iç fındık elde edilmektedir. 

Fındıktan elde edilen atık malzeme olan kabuk Doğu Karadeniz Bölgesinde bazı konutlarda, iş 

yerlerinde ve resmi daire binalarında özel kazanlar yardımı ile yakacak olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada fındık kabuğunun yakıt olarak kullanılmasından sonra elde edilen külün herhangi bir 

mekanik işleme maruz kalmadan 250 µm elekten geçirildikten sonra çimentoda katkı kullanılması 

araştırılmıştır. Bu amaçla fındık kabuğu külünün (FKK) birtakım fiziksel ve kimyasal özellikleri 

belirlenmiştir. CEM I 42.5 R tipi çimentoya farklı oranlarda ikame edilerek (%0, 5, 10, 15, 20, 25 ve 

30) katkılı çimento karışımları hazırlanmıştır. Hazırlanan çimento karışımlarının bazı kimyasal, 

fiziksel ve mekanik özellikleri araştırılmıştır. Genel olarak FKK içerisinde toplam SiO2+ Fe2O3+ 

Al2O3 miktarının çok az olması, çimentoda puzolanik katkı olarak kullanımından ziyade FKK’nın 

minör filler malzeme olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Çimento, Fındık Kabuğu Külü (FKK), atık malzeme, bazı kimyasal, fiziksel ve 

mekanik özellikler  

 

Teşekkür: Bu araştırma Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) 

tarafından FEN-BAP-A-140316-19 proje numarası ile desteklenmiştir. 

 

Investigation of Usability of The Waste Nutshell Ash 
 

ABSTRACT 

 

The disposing and storing of by-product wastes gathered from industrial productions is not only 

demanding operation, it is also known that the wastes cause remarkable problems in the environmental 

pollution. The use of the wastes by making useful is critical in terms of economy, ecology and 

sustainability. There are several researches on the making useful of the wastes by recycling. Moreover, 

some studies researching the usability of the industrial wastes in cement and concrete have been 

carried out in recently. Fly ash and blast furnace slag are often preferred in the studies in Turkey.  
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Nut which is high trade value was farmed in 701000 hectares according to data of Turkish Statistical 

Institute in 2015. The 422845 hectares constituting the 70 % of the planting area are located in the 

East Blacksea region of Turkey that is the ecological culture of the nut. The nut is farmed as uni-

agriculture type (monoculture) in some cities of Turkey such as Giresun, Ordu and Trabzon. Nut are 

also farmed in the Marmara Region beside the 80% of nut growing in Turkey are supplied from the 

Blacksea Region. With the 62-65% of the world nut production Turkey is the first place. Shell and nut 

obtained from shelled nut are almost equal, by weight. The shell that is a waste of the nut is consumed 

as a fuel in some house, workplace and public buildings in the East Blacksea Region (Turkey) with the 

help of specific caldrons. In the study, the use of the nutshell ash gathered after consumption as fuel 

without any mechanical process was researched as an admixture into cement after sieving through 250 

µm. For this purpose, some physical and chemical properties of the nutshell ash were determined. 

Binary cementitious systems are prepared with the replacement of the ash at the ratios of 0, 5, 10, 15, 

20, 25 and 30 % with CEM I 42.5 R type cement, by weight. Some chemical, physical and mechanical 

properties of the binary systems were researched. In general, it is seen that the nutshell ash can be used 

as a minor filler material rather than admixture because of insufficient total SiO2+ Fe2O3+ Al2O3 

amount of the ash. 

  

Keywords: Cement, nutshell ash, waste material, some chemical, physical and mechanical properties 
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ÖZET 

 

Giriş ve Amaç: Her yeni gelen kuşakla birlikte pek çok şey değişmektedir. Bu bakış açılarıyla birlikte 

sağlık profesyonellerinin meslek algıları ve sağlık bakımından beklentileri farklılaşmaktadır. Ekibin en 

önemli üyelerinden biri olan hemşireler de diğer gruplar gibi var olan sistemde değişme ve gelişmelere 

uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Süreç içerisinde bu değişimi yaşayan hemşirelerin diğer ekip 

üyeleri tarafından nasıl algılandığı sorusu, kuşaklararası hemşirelik dendiğinde ilk akla gelmesi 

gereken sorulardan biridir. Bu nedenle araştırmada; hemşirelerle çalışan sağlık ekibi üyelerinde 

kuşaklararası hemşirelik algısının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel türdedir. Araştırmanın evrenini Antalya ilinde bir 

üniversite hastanesinde çalışan sağlık ekibi üyeleri (doktor, fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, ATT-

paramedik, laboratuar teknisyeni, röntgen teknisyeni yanı sıra idari personel ve hasta bakıcı, temizlik 

personeli) oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise toplam 202 sağlık çalışanından oluşmuştur. 

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 4 kapalı, 14 açık uçlu sorudan oluşan veri toplama 

formu aracılığıyla 1 Aralık 2016-20 Mart 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada etik açıdan 

Akdeniz Üniversitesi Etik Kurul’undan izin, hastaneden ve okuldan kurum izinleri ve örnekleme 

alınan katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Araştırma verileri bilgisayar ortamında 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma örnekleminin %72.2’si “Y” kuşağında ve yaş ortalaması 32.2±0.69’dur, ayrıca 

%59.9’u kadın, %34.5’i lisansüstü mezunu, %47.5’inin mesleği doktor, meslekte çalışma yılı 

%34.2’sinin, kurumda çalışma yılı %36.5’inin 1-5 yıl arasındadır. Farklı kuşak hemşirelerin bakım 

anlayışları arasında fark olduğunu düşünen %54.1, ekip çalışması açısından %43.5, görev ve 

sorumluluk bilinci açısından %44.9, sağlık alanındaki gelişmelere ayak uydurabildiğini düşünme 

%91.7, hemşirelerle rahat iletişim kurabildiğini belirtme %88.5, hemşirelerle çalışmadan önce ön 

yargılı olma durumu %10.6 olarak belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar, hemşireliğin sağlık ekibindeki 

önemini %25.7 ile birinci, %56.1 ile ikinci sırada olarak ifade etmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonucunda sağlık çalışanları farklı kuşak hemşirelerin bakım 

anlayışlarının farklı olduğunu ve gelişmelere ayak uydurabildiklerini düşündükleri saptanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Kuşaklararası hemşirelik, hemşirelik algısı, sağlık çalışanları 

 

An Analysis of the Intergenerational Nursing Perceptions of the Health 

Care Team Members Working with the Nurses 
 

ABSTRACT 

 

Introduction and Objective: Many new things are changing with every new generation. With these 

perspectives, there is a difference in the professional perceptions and health expectations of health 

professionals. Like other groups, nurses who are one of the most important members of the team try to 

adapt to changes and developments in the current system. How the nurses experiencing this change 

during the process are perceived by other team members is one of the first questions to be brought to 

mind when considering intergenerational nursing. For this reason, the purpose of this study was to 
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determine the intergenerational nursing perception in the members of the health team working with 

nurses.  

Materials and Methods: The study is descriptive and cross-sectional. The universe of the research is 

composed of health team members (doctor, physiotherapist, dietician, biologist, ATT-paramedic, 

laboratory technician, x-ray technician as well as administrative staff and nursing staff, cleaning staff) 

working in a university hospital in Antalya. The sample of the research is also composed of 202 health 

workers. The data were collected between December 1, 2016 and March 20, 2017 and used data 

collection form prepared by the researchers, which is consist of 4 closed and 14 open ended questions. 

The ethics of the study were approved by the Ethics Committee of the University of the 

Mediterranean, written permission was obtained from the participants, the hospital and the school. 

Research data were evaluated in computer. 

Findings: The mean age was 32.2 ± 0.69, and 72.2% of the research sample were Generation Y. 

Moreover, 59.9% of health workers were women, 34.5% of them were graduate students, 47.5% of 

them were doctors, the employment’s working year, which is 34.2%, and the the institution's working 

year, which is 36.5%, are between 1-5 years. In addition, Health workers thought that there was a 

difference in terms of care perception (54.1%), team work (43.5%), duty and responsibility (44.9%) 

among different generation nurses, and then they expressed that the nurses could keep up with the 

developments in health field (91.7%), they could communicate well with nurses (88.5%), they were 

prejudiced before working with nurses (10.6%). Participants also stated that the importance of nursing 

in the healthcare sector was first with 25.7% and second with 56.1%. 

Conclusion: As a result of the research, it was determined that the health care workers think that 

different generation nurses have different care perception and are able to keep up with the 

developments. 

  

Keywords: intergenerational nursing, nursing perception, health workers 
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ABSTRACT 

 

Polyphenoloxidase (PPO) is a metalloenzyme which is copper containing responsible for melanization 

in animals and browning in plants. PPO reacts hydroxylation of monophenols to o-diphenols and 

oxidation of o-diphenols to o-diquinones, thus situated form with endogenous amino acids and 

proteins to form complex brown pigments. Enzymatic browning of food is offen an undesirable 

sitution that is responsible for unpleasant sensory qualities and a loss in nutrient quality. So that, many 

inhibition studies have been carried out to prevent enzymatic browning in foods.  

The goal our study, the inhibitory effect of garlic extract on PPO obtained from of Mentha piperita 

L.(mint) was investigated. Mint PPO was isolated by (NH4)2SO4 precipitation and dialysis. The garlic 

extract prepared by distilled water. The enzyme was inhibited by addition of garlic extract. Mint PPO 

was recorded to inhibite, when substrat were used at room temperature, 50 an 100 oC. It was observed 

that close together inhibition rate of mint PPO at room temperature and 50 oC. The inhibition rate at 

100 °C was found higher than the other parameters. The garlic extract inhibited mint PPO non-

competitively. 

 

Keywords: Polyphenoloxidase, Mentha piperita L.(mint), garlic 
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ÖZET 

 

Kalp ve damar hastalıkları ülkemizde ve tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer 

almaktadır. Bu hastalıklar sadece erişkin dönemde değil çocukluk dönemlerinde de görülen ciddi 

sağlık sorunlarındandır. Kalp damar hastalıklarını oluşturan pek çok etmen yer almaktadır. Yaş, 

cinsiyet, aile öyküsü, etnik köken gibi özellikler değiştirilemeyen risk faktörlerini oluşturmaktadır. 

Sigara kullanımı, fiziksel aktivitede yetersizlik, obezite, hipertansiyon, stres gibi faktörler ise 

değiştirilebilen yapılardır. Çocukluk döneminde kalp sağlığını geliştirici tutumların kazandırılması 

önemlidir. Bu araştırma, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kalp sağlığını geliştirmeye yönelik tutum ve 

davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte tasarlanmış olan araştırmanın evrenini, İzmir il merkezindeki İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullar oluşturmuştur. Araştırma 14 Kasım–15 Ocak 2015 

tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, basit rastgele örneklem yöntemiyle sosyokültürel açıdan farklılık 

gösteren bir kamu ve bir özel ortaokuldaki altıncı sınıf öğrencileri (253 öğrenci) çalışmaya dahil 

edilmiştir. Araştırmanın verileri demografik özelliklerin yer aldığı kişisel bilgi formu ve Çocuk Kalp 

Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 

istatistik analizler için Statistical Package for Social Sciences programı (SPSS) kullanılmıştır. Veriler 

frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ile değerlendirilerek, sonuçlar %95 güven aralığında, p<0.05 

anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılanların %51,4’ü kız öğrenci, yaş ortalaması 11.79±0.53’tür. Öğrencilerin 

%91,3’ü şehirde yaşamakta ve %75,1’i çekirdek aileye sahip, %97,6’sının sosyal güvencesi vardır. 

Öğrencilerin boy uzunluğu ortalaması 153.12±7.57 cm, ağırlık otalaması ise 43.62±8.61 kg’dır. 

Öğrencilerin ölçek puan ortalaması 25.72±4.67 olup düşük düzeydedir. 

Sonuç:Elde edilen veriler doğrultusunda çocukların davranışlarıyla ilgili değişiklik yapabilmek için 

öncelikle davranışla ilişkili tutumların tanımlanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlik 

döneminde gösterilen birçok davranış ve tutumun temeli çocukluk dönemine dayanmaktadır. Sağlık 

davranışlarının erken dönemlerde kazandırılması gerekmektedir. Okul çocuklarında kalp sağlığının 

değerlendirilmesi, okul sağlığı alanında çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının çocukların 

tutumlarını erken dönemde belirlemeleri, riskli tutumlara yönelik girişimlerin planlanması, sağlık 

eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin etkisinin değerlendirilmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: öğrenci, kalp sağlığı, tutum 

 

Determination of Childrens’ Cardiovascular Health Promotion Attitude 

 

ABSTRACT 

 

Heart and vascular diseases are among the first causes of death in our country and all over the world. 

These diseases are serious health problems not only accessible but also childhood. There are many 

factors that cause cardiovascular diseases. Age, gender, family story, ethnicity, such as the 

unmodifiable risk factors constitute. Factors such as smoking, physical activity-inactivity, obesity, 

hypertension, and stress are modifiable. It is important to gain the developmental attitudes of heart-
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warming during childhood. This research is to evaluate the attitudes and behaviors of 6th-grade 

primary school students to improve their health. 

Method: Preparing to investigate the universe in Izmir, secondary schools affiliated to the Provincial 

National Education Directorate in the province center were established in İzmir. The research was 

carried out between November 14 and January 15, 2015, and involved in the study was a sixth-grade 

student (253 students) in a public and private secondary school that differs from sociocultural by 

simple random sampling. Data from the study were obtained by applying a personal information form 

with demographics and the Developmental Attitude Scale provided by the Children's Heart. Statistical 

Package Program for Social Sciences (SPSS) was used. The data were interpreted at 95% confidence 

interval, p <0.05 significance level by evaluating the frequency, percentage, mean, standard deviation 

and results. 

Results: Among the participants, 51% were female students and a mean age was 11.79 ± 0.53 years. 

75% have the nuclear family and 97.6% have the social security. The average height of the students is 

153.12 ± 7.57 cm and the weight average is 43.62 ± 8.61 kg. The average scale score of the students is 

25.72± 4.67 and it is low level.  

Conclusion: In order to make changes in the behaviors of the children in the direction of the obtained 

data, the importance of defining the attitudes related to the behavior firstly emerges. Many behaviors 

and attitudes shown during adulthood are based on a childhood basis. Health behaviors need to be 

acquired early. Assessment of heart health in school children, nurses and other health care workers 

working in the area of school health are required to determine the child's attitudes at an early stage, 

planning initiatives for risk attitudes, and assessment of the effectiveness of health education and 

counseling services. 

 

Keywords: student, heart health, attitude 
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ABSTRACT 

 

In this study, antioxidant capacity, total phenolic and flavonoid content, antibacterial and cytotoxic 

activity of Salvia kurdica belonging to Lamiaceae family was investigated. Antioxidant capacity was 

determined using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) reagent, total phenolic content was observed 

by Folin-ciocalteu method, total flavonoid content was determined by the method of Ramful et al. 

Moreover, antibacterial activities of the plant extract was shown by disc diffusion method using a 

gram negative (Escherichia coli ATCC-8739) and a gram positive (Staphylococcus aureus ATCC-

6538) bacteria. Cytotoxic effect of the sample on human lymphoctes was determined by MTS Assay 

and and tryphan blue exclusion method performed by live cell imaging system (JuLI). 

 

Keywords:antioxidant capacity, cytotoxic activity, salvia kurdica 
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ÖZET 

 

Deprem etkisi altındaki yapıların dinamik analizinde yapı-zemin etkileşiminin dikkate 

alınması daha doğru sonuçların elde edilebilmesi açısından önemli bir durumdur. Yapıların zemin 

üzerine inşa edildiği için etkileşim içinde kalarak bir bütün olarak çalıştığı ve zeminlerin yapı 

davranışını olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemekte olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, farklı 

deprem bölgelerinde farklı özelliklere sahip zeminler üzerindeki yüksek betonarme çerçeve binalar 

için yapı-zemin etkileşimi incelenmiştir. Bunun için, 2007 DBYYHY deprem yönetmeliğinde 

tanımlanan 2 farklı deprem bölgesinde farklı zemin sınıfları üzerinde 15 katlı yapı modelleri ele 

alınmış ve taşıyıcı sistemi betonarme çerçeveden oluşan yapı modellerinin çözümünde sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Genel bir yaklaşım olarak binalardaki kolonlar ankastre veya sabit 

mesnetler şeklinde zemine bağlanarak modellenmektedir. Böyle bir modelleme türünde zemine bağlı 

olarak üst yapının davranışının ne derece etkilendiği gözlemlenememektedir. Bu amaçla farklı 

rijitliklerde doğrusal olmayan yay modeli kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler 

ile yapıların hakim periyotları, tepe deplasmanları ve temeldeki dönme miktarlarındaki değişimler 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda betonarme çerçeveli yüksek yapıların davranışı 

üzerinde zeminin önemli derecede etkisinin olabileceği gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Yapı-zemin etkileşimi, yüksek katlı betonarme çerçeveli bina, sismik bölge 

 

Investigation of Soil-Structure Interaction for High-Rise Reinforced 

Concrete Frame Buildings in Different Earthquake Regions 
 

ABSTRACT 

 

Considering the soil-structure interaction in the dynamic analysis of the structures subjected to 

earthquake ground motions is an important condition for obtaining more accurate results. Since the 

structures are built on the soil, it is known that they interact as a whole and are affected the behavior of 

the structures by the soils in a positive or negative way. In this study, the soil-structure interaction for 

high-rise reinforced concrete frame buildings on the soils with different properties in different 

earthquake regions is investigated. Therefore, 15 storey building models on different soil classes were 

considered in 2 different seismic zones defined in Turkish Earthquake Code (DBYYHY) 2007 and the 

finite element method was used for analysis of the high-rise reinforced concrete frame building 

models. As a general approach, the columns in the buildings are modeled by connecting to the ground 

in the form of built-in or fixed supports. In such a modeling type, it is not possible to observe how the 

behavior of the building is affected due to the soil. For this purpose, analyzes were carried out using 

nonlinear spring model at different stiffnesses. The alterations in the fundamental periods, roof 

displacements and foundation rotation amounts of the structures were compared with the analyzes. 

The obtained results from analyses observed that the behavior of the high buildings with reinforced 

concrete building frame might have been a significantly effect by the soil. 

 

Keywords: Soil-structure interaction, high-rise reinforced concrete frame building, seismic zones 
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ÖZET 

 

 

İlaç hataları hasta güvenliğini etkileyen en yaygın hata tipi olmasının yanında tıbbi hatalar arasında da 

en fazla görülen hata tipidir. Ayaktan kemoterapi alan hastalar, oral kemoterapi ilaçlarının yanı sıra, bu 

ilaçların etkilerini önleyebilmek için evde birçok ilaç kullanmaktadırlar. Hekim tarafından reçete 

edilen ilaçların uygun kullanılıp kullanılmadığını belirlemede hemşire anahtar kişi olabilir. Bu 

çalışmanın temel amacı ayaktan tedavi alan pediatrik onkoloji hastalarının evde kullandıkları ilaçlara 

ilişkin ilaç hatalarını değerlendirmektir. 

Yöntem:Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinin Pediatrik Onkoloji 

polikliniğinde ayaktan kemoterapi alan çocukların ebeveynleri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 

hastanın bakımından sorumlu olan ebeveyn aracılığıyla toplanmış olup, araştırmanın örneklemi power 

analiziyle 100 ebeveyn olarak hesaplanmıştır. Araştırma devam ettiği için 43 ebeveyn ile yapılan ön 

çalışmanın sonuçları verilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında evde kullanılan ilaçlara ilişkin 

bilgi formu kullanılmıştır. Bu forma evde kullanılan ilaçlar, reçete edilen ilaçlar ve bunların dışında 

uygulanan ilaçlar ve özellikleri kaydedilmektedir. Ayaktan kemoterapi tedavisi için polikliniğe gelen 

hastaların ebeveynlerinden onam alındıktan sonra, evde kullandığı ilaçların adı, dozu, formu, sıklığı, 

saati, veriliş yolu sorgulanarak forma kaydedilmiştir. Hastaların reçeteleri incelenmiş, form 

aracılığıyla reçete edilen ve uygulanan ilaçlar arasında uyumsuzluklar yanlış ilaç, yanlış doz, yanlış 

uygulama sıklığı, yanlış zaman, yanlış yol olarak sınıflandırılmıştır. Reçete edilen ve uygulanan 

ilaçların sayısı ve veriliş nedeni (antibiyotik, kemoterapi, vitamin, antiemetik, mide koruyucu, vs) 

kaydedilmiş ve hata oranı saptanmıştır.  

Bulgular: Hastaların  %67’si erkek, yaş ortalamaları 10.11±5.08’dir, %21’i Ewing Sarkom tanılı olup, 

%63’ü konsolidasyon tedavi fazındadır. Araştırma verileri çoğunlukla annelerden (%81) 

toplanılmıştır. İlaçların reçete edilen gün ile yeniden polikliniğe geliş süresi ortalaması 6.63±1.38 

gündür. Reçete edilen ilaç sayısı ortalaması 3.35±1.88 olup, bu ilaçların %27’sinin antibiyotik, 

%17’sinin vitamin, %10’unun antineoplastik ilaç olduğu ve ilaçların %90’ının oral olarak kullanıldığı 

belirlenmiştir. Reçete edilen ilaçla uygulanan ilaç karşılaştırıldığında hata oranının %6, yapılan 

hataların ise  %66,6’sının ilaç uygulama sıklığı olduğu saptanmıştır. 

Sonuç:Ayaktan tedavi alan pediatrik onkoloji hastalarının evde kullandığı ilaçların %6’sında hata 

saptanmıştır. Hata oranı düşük olsa da, bu riskli hasta grubunda ilaç hatalarının görülmesini önlemede 

sağlık çalışanlarına görev düşmektedir. Reçete edilen ilaçların uygun uygulanması için ebeveyn ve 

hemşire arasında işbirliği yapılabilir, geri dönüşümü olmayan hatalar fark edilebilir ve önlenebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Onkoloji, pediatric, ebeveyn, tıbbi hata 
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Investigation of Medication Errors in Oncology Patients Who is 

Outpatient Treatment at Home: A Preliminary Study 
 

ABSTRACT 

 

Abstract: Patients receiving outpatient chemotherapy use various other drugs at home as well in order 

to prevent the side effects of chemotherapy drugs. The nurse could be the key person to determine 

whether the medications prescribed by the physician are used appropriately by the patient or not. The 

primary aim of this study is to evaluate the medication errors related to the drugs that pediatric 

oncology patients receive at home during outpatient chemotherapy.   

Method: The universe of this descriptive study was composed of parents of children receiving 

outpatient chemotherapy. Since the research is still continuing, the results of the preliminary study 

performed by 43 parents are presented here. An information form related to the drugs used at home 

was used in the collection of the data. Medications used at home, prescribed drugs and other 

medications and their properties were recorded in this form. The prescriptions of the patients and 

incompatibilities between the prescribed and administered drugs were evaluated. The number of the 

prescribed and administered drugs and cause of prescription was recorded and the rate of mistakes was 

calculated.   

Results: Among the patients, 67% were males with a mean age of 10.11±5.08 years. Twenty-one 

percent of the patients had a diagnosis of Ewing sarcoma. The data of the research was collected 

mostly from mothers (81%). The time when the patients come back to the outpatient clinic was 

6.63±1.38 days. The mean number of drugs was 3.35±1.88. The rate of error was found to be 6% 

when the prescribed and administered drugs were compared and 66.6% of the errors were composed 

of errors of the frequency of drug administration.  

Conclusion: Cooperation between the parent and nurse is important to notice and prevent irreversible 

medication errors and provide appropriate administration of prescribed medications.  

 

Keywords: Oncology, pediatric, parent, medication error 
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ABSTRACT 

 

 

The factors, which affect bark beetle attacks and their possibility of infection, increase the 

sensibility of trees against these species. The sensibility of the host is effective on the density of bark 

beetle infections, while paving the way for tree deaths according to density of population. The 

colonization on the host of these beetle is also important and the durability of the host may be efficient 

on the population development. In addition to this, mass attacks of beetles affecting the healthy trees 

by creating an epidemic can pose important threat for the forests they are efficient. Just like in world 

forests, the damages given by these species, of which pressures are felt in conifer forests of Turkey, in 

accordance with their population increases from time to time can reach to serious dimensions. This 

present study was carried out in Kastamonu Province, Daday Forest Enterprises, Çamkonak Planning 

Unit in Turkey. The main purpose of the study is to determine the moisture content differences of 

wooden samples taken from scotch pines, which are infected by bark beetles, along with the ones that 

are not infected in the same region in the same region. For this purpose, wet weights of samples taken 

from one tree with three different heights (130 cm – 330 cm – 530 cm) and two different sides of trees 

(north – south) in the same time range were calculated. All samples brought to laboratory after being 

covered with aluminum foils are dried at ovens with 105 ºC for 72 hours and they were calculated 

again in terms of weight along with their percentage moisture content. The differences between the 

moisture content of trees which are infected and the ones that are not infected are explained with 

statistical analysis. 

 

Keywords: Bark beetle, infestation, moisture content 
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ÖZET 
 

Son çalışmalar sorgulayan, düşünen, daha çok araştıran, karar veren, sorumluluk alan, üreten, 

gerektiğinde stratejik düşünen, yeni durumlara göre yeni stratejiler geliştiren öğrenciler yetiştirmenin 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bir öğretim yöntemi olan problem çözme de bu yetenekleri 

geliştirmek için kullanılabilen etkili yaklaşımlardan biridir (MEB, 2009). Problem çözmenin tam 

olarak anlaşılabilmesi için öncelikle “problem” kavramının bilinmesi gerekir. Problem, Türk Dil 

Kurumu tarafından “1- Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele 2- Sorun 3- 

Davranışları normal olmayan ve özel olarak eğitilmesi gereken (kimse)” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Altun (2005) ise problemi, “belirli açık sorular taşıyan, kişinin ilgisini çeken ve kişinin bu soruları 

cevaplayacak yeterli algoritma ve yöntem bilgisine sahip olmadığı bir durum” şeklinde ifade 

etmektedir.Bu araştırmanın amacı ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının problem kavramıyla 

ilgili zihinlerinde oluşan ilişkiler ağını ortaya koymaktır. Bu bağlamda öğretmen adaylarından 

problem kavramına ait zihin haritalarını oluşturmaları istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 

ortaöğretim matematik öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmada toplanan veriler içerik analizi 

yöntemiyle incelenerek öne çıkan kavramlarla ilgili kategoriler oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının 

ilişki ağlarını oluştururken kullandıkları kavramlar ilgili kategorilere yerleştirilmiş, her kategori için 

frekans dağılımları elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda matematik öğretmen adaylarının problem 

kavramına yönelik zihinlerinde oluşan kavramların nasıl bir dağılım gösterdiği ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: problem, zihin haritası, öğretmen adayı 

 

The Investigation of Mathematics Teacher Candidates' Concept of 

"Problem" Via Mind Mapping 
 

ABSTRACT 

 

Recent studies reveal that it is important to raise students who question, think, research, 

decide, take responsibility, produce strategic thinking when necessary, and develop new strategies 

according to new situations. Problem solving, a teaching method, is one of the effective approaches 

that can be used to develop these skills (MEB, 2009). In order to fully understand problem solving, 

firstly the concept of "problem" must be known. The problem is defined in the Turkish Language 

Association as "1- The question asked to be solved with the help of theorems or rules is the issue 2- 

Trouble 3- The behavior is unusual and should be trained privately (nobody)". In Altun (2005), the 

problem is expressed as "a situation that carries certain open questions, attracts the attention of the 

person and does not have enough knowledge of algorithms and methods to answer those 

questions".The purpose of this research is to reveal the network of relations formed in the minds of the 

secondary school mathematics teacher candidates regarding the problem concept. In this context, it is 

required to create mind maps of the problem concept from the teacher candidates. The study group of 

the research is high school mathematics teacher candidates. The data collected in the study were 

analyzed by content analysis method and categories related to the leading concepts were created. The 

concepts used by the teacher candidates when constructing the relationship networks were placed in 

the related categories and frequency distributions were obtained for each category. As a result of the 

study, it was tried to show how the mathematics teacher candidates showed the distribution of the 

problem concept formed in their minds. 

 

Keywords: problem, mind mapping, teacher candidat  
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ÖZET 

 

Yapılan çalışmada odun plastik kompozitlerin üretilmesinde lignoselülozik atıklar ve perlit fabrikası 

atıklarının değerlendirilmesi araştırılmıştır. Bu amaç için kompozitlerin üretilmesinde polipropilen 

(PP) ve bağlayıcı madde olarak maleik anhidritle muamele edilmiş polipropilen (MAPP) 

kullanılmıştır. Kompozit malzemeler iki aşamada üretilmiştir. Birinci aşamada kompozit karışımlar 

çift vida ekstruder kullanılarak granül haline getirilmişlerdir. İkici aşamada üretilen granürler 

preslenerek kompozit levhalar üretilmiştir. Kompozitlerin mekanik(çekme direnci, çekmede elastikiyet 

modülü, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü) ve sertlik değerleri (Shore D) incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre eğilme ve çekme direncinin azaldığı ancak elastikiyet modülünün arttığı 

anlaşılmıştır. Kompozit malzeme içerisine eklenen bağlayıcı maddenin mekanik özellikleri olumlu 

etkilediği anlaşılmıştır. Bağlayıcı kullanıldığı zaman kompozitlerin Shore D değerlerinin arttığı 

anlaşılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: lignoselülozik atıklar, Odun plastik kompoziyler 

 

Evaluation of Perlite and Lignocellulosic Wastes in Wood Plastic 

Composite Production 
 

ABSTRACT 

 

In this study, evaluation of perlite wastes formed in perlite plant and lignocellulosic wastes in wood 

plastic composite production were investigated. For this, in the production of the composites, 

polypropylene (PP) maleic anhydride treated polypropylene (MAPP) was used to bind the inorganic 

and lignocellulosic material to the plastic. The composite materials were produced in two stages. First, 

double screw extruder is used in the production of composites. Latter, the produced composites 

materials are pressed in hot press. Mechanical properties (bending strength, tensile strength, elasticity 

modulus) and physical property (shore D) of the composites were investigated in the study. According 

to the results obtained, although the values of bending strength and tensile strength of composites 

decrease, but elasticity modulus values of composites increased. Also, the Shore D values of 

composites decreased. 

  

Keywords: Lignocellulosic wastes, wood plastic composite 
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ÖZET 

 

Öğrenme stratejileri; öğrencilerin neyi, nasıl ve ne zaman öğrenmeleri gerektiğini bilmeleri ile 

kendi öğrenmelerini yapılandırmaları ve yönlendirmeleri anlamına gelmektedir (Weinstein, 1986). 

Belirlenen öğretimsel işleri başarmada ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirmede önemli bir işleve sahip 

olan öğrenme stratejilerinin öğretmen adayları tarafından etkili olarak kullanılması önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının öğrenme 

stratejilerine ilişkin algıladıkları farkındalık düzeylerini belirlemektir. Öğretmen adaylarının sahip 

oldukları mevcut öğrenme stratejileri belirleneceğinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu ortaokul matematik öğretmenliği son sınıfında öğrenim görmekte olan 60 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Büyüköztürk vd.(2004) tarafından geliştirilen ve 

Vural (2011) tarafından yeniden düzenlenen 24 madde ve dört alt boyuttan oluşan Öğrenme Stratejileri 

Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları (1)Bilişsel (tekrar ve örgütleme) ve Meta-bilişsel 

Stratejiler, (2)İlişkilendirme ve Eleştirel Düşünme Stratejileri, (3)Çevre ve Emek Yönetimi Stratejileri 

ile (4)Yardım Alma ve Akran İşbirliği Stratejileri olarak adlandırılmıştır. Öğretmen adaylarının 

çalışmalarında kullandıkları öğrenme stratejilerine ilişkin veriler incelendiğinde, stratejilerin genel 

ortalaması 5.1 olup alt boyutlara göre en yüksek ortalama ile Yardım Alma ve Akran İşbirliği 

Stratejileri ve en düşük ortalama ile Çevre ve Emek Yönetimi Stratejileri olarak belirlenmiştir. Sonuç 

olarak matematik öğretmen adaylarının, öğrenme içeriğinin anlaşılmasına yönelik sınıf arkadaşlarıyla 

tartışabildikleri ve anlayamadıkları noktalarda birbirlerinden yardım isteyebildikleri ortaya 

koyulmuştur.  
 

Anahtar kelimeler: matematik öğretmen adayı, öğrenme stratejileri, öğretmen yetiştirme 
 

Prospective Mathematics Teachers' Learning Strategies 
 

ABSTRACT 
 

Learning strategies mean that learners know what, how and when they need to learn and construct and 

direct their own learning (Weinstein, 1986). It is important that the learning strategies, which have an 

important role in accomplishing the specified instructional tasks and performing effective learning, 

should be used effectively by the prospective teachers. In this context, the aim of the research is to 

determine the level of awareness of elementary school mathematics teachers' perceptions of learning 

strategies. The survey model was used to determine the current learning strategies of the prospective 

teachers. The study group of the study is composed of 60 prospective teachers who are studying in the 

final year of elementary school mathematics teacher education. The Learning Strategies Scale, 

consisting of 24 items and four sub-dimensions developed by Buyukozturk et al. (2004) and revised by 

Vural (2011), was used as a data collection tool. The subscales of the scale were named as (1) 

Cognitive (repetition and organizing) and Meta-cognitive Strategies, (2) Attribution and Critical 

Thinking Strategies, (3) Environment and Labor Management Strategies and (4) Help and Peer 

Cooperation Strategies. When the data on the learning strategies used by the prospective teachers are 

examined, the general average of the strategies is 5.1, the highest average of Help and Peer 

Cooperation Strategies and the lowest average of Environment and Labor Management Strategies. As 

a result, it has been revealed that mathematics prospective teachers can discuss each other with their 

classmates to understand the learning content and ask for help from each other at the points they 

cannot understand.  

Keywords: prospective mathematics teacher, learning strategies, teacher training 
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ABSTRACT 

 

Sunflower seed oil is composed primarily of major components but also comprises substantial 

amount of desirable and undesirable minor components. Undesirable components such as free fatty 

acids, pigments and gums, phospholipids, waxes, chlorophylls and oxidation products in sunflower 

seed oil are removed by traditional refining. During traditional refining of sunflower seed oil, while 

undesirable minor components are removed or decreased to acceptable levels, some healthy desirable 

minor components such as phytosterols, tocopherols, carotenoids, squalene and polyphenolic 

components are lost. Minimal Refining that is a new approach of refining process concentrates on 

bioactive compound retention, such as carotenoids, plant sterols, phenolic compounds and tocols, 

while decreasing the amount of the undesirable components to acceptable levels. During Traditional 

refining; In neutralization use of strong alkali solutions, use of acidified clays in bleaching step, 

applying of high temperature and low pressure in deodorization step results in major loss of desirable 

bioactive minor components. Therefore, a new refining process should be developed so that to 

decrease refining steps, providing milder conditions and using alternative supplementary compounds 

instead of compounds used for traditional refining and manufacturing sunflower seed oil rich with 

micronutrient, reducing environmental effect and saving more money. The aim of this new refining 

method is to reduce steps of conventional refining and use alternative supplementary compounds for 

the refining of sunflower oil to occur on milder conditions; For instance, during neutralization weaker 

alkali solutions are replaced with sodium hydroxide. Natural clays are utilized for bleaching stage 

instead of acidified clays and deodorization stage is omitted completely to retain bioactive components 

and flavor of sunflower seed oil. In this review we aimed to describe a new strategy for sunflower seed 

oil refining: minimal refining process where changes in the minimum level occur in the bioactive 

components in the sunflower oil structure. 

 

Keywords: Sunflower oil, Minimal refining, Bioactive components 
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ÖZET 

  

Doğrusal olmayan problemlerin çözümünde son zamanlarda geliştirilen sezgisel yaklaşımlardan biri 

Yıldırım Arama Algoritması (YAA). Yıldırım arama algoritması, ışık olayına dayalı adım lider 

yayılma mekanizmasından esinlenerek geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 10 adet kaotik haritalandırma 

yöntemi kullanılarak kaotik yıldırım arama algoritması (KYAA) geliştirilmiştir. KYAA literatürde iyi 

bilenen 7 adet benchmark test fonksiyonuna uygulanmış ve elde edilen sonuçlar YAA ile 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçlara göre en iyi çözüme yakınsamada ve bulmada önerilen 

Kaotik Yıldırım Arama Algoritması klasik Yıldırım Arama Algoritmasından daha etkilidir. 

 

Anahtar kelimeler: Yıldırım Arama Algoritması, Kaotik Haritalandırma, Optimizasyon 

 

Chaotic Lightning Search Algorithm 
 

ABSTRACT 

 

Recently, Lightning Search Algorithm (LSA) is one of the developed heuristic algorithms for solving 

non-convex problems. The LSA method is generalized from the mechanism of step leader propagation 

and based on the phenomenon of lighting. In this study, Chaotic Lightning Search Algorithm (CLSA) 

is improved by using ten chaotic maps methods. The LCSA has been applied to solve the well-known 

7 benchmark test functions in the literature. The obtained results from the proposed approach are 

compared to the results of the LSA. According to the comparison results, the proposed Chaotic 

Lightning Search Algorithm is more effective to the convergence and to find optimal solution from the 

classical Lightning Search Algorithm. 

 

Keywords: -Lightning Search Algorithm, Chaotic maps, optimization 
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ABSTRACT 

 

The almond tree grow in Western Europe, Turkey, Iran, Syria, Turkistan, Afghanistan, 

Caucasus and North Africa. There are two types of almond: bitter and sweet. However, it is very 

difficult to distinguish visually bitter almond kernels (Prunus amygdalus var. amara) from sweet 

almond kernels (Prunus amygdalus var. dulcis). Bitter almonds have pink flowers but sweet almonds 

usually have white ones. 

Amygdalin is a natural source of cyanide which is found in some fruit seed, such as apple, 

apricot, almond, cherry, plum, pear and peach. Cyanide which is also known as "hydrocyanic acid" or 

"prussic acid", is extremely toxic. On the other hand, amygdalin has some therapeutic effect on some 

illness such as asthma, hypertension, atherosclerosis, diabetes, migraine, and cancer. This study 

reviews the studies related with the analytical determination techniques of amygdalin, the levels of 

amygdalin in the almond kernels and the effect mechanism of this natural toxic substance. 

 

Keywords: acı badem, amigdalin, siyanür - bitter almond, amygdalin, cyanide 
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ÖZET 

 

Günümüzde elektrik enerjisine olan talebin sürekli artması ve gelişen teknoloji ile birlikte güç 

sisteminde yapısal değişiklikler olmaktadır. Güç sistemleri üzerinde sürekli değişiklikler olmaktadır. 

Bu değişiklikler, ilave sistemler olduğu gibi ek cihazlar bakımından da olmaktadır. Bu durumda 

sistemin yapısı değiştiği için kararlılık değerleri de değişebilmektedir. Oysa güç sisteminin dengeli bir 

çalışma durumunda olması ve bozucu bir etki sonrası tekrar eski haline dönmesi istenir. Bunun 

sonucunda, gerilim kararlılığı ve gerilim çökmesi olayları güç sistemlerinin kararlı ve güvenilir bir 

şekilde işletilmesi konusunu ortaya çıkarmıştır. Güç sisteminin kararlılık sınırlarının tespiti açısından 

bu analizler önemlidir. 

Bu çalışmada, Faz Kaydırıcı Transformatör (FKT), IEEE’nin 6 baralı güç sistemine ilave edilerek 

analiz yapılmıştır. Güç sistemlerinde istenmeyen durumlar olan kısa devre ve hat açması şeklinde 

çeşitli senaryolar oluşturularak güç sisteminin dinamik analizleri, Güç Sistemleri Analizi Programı 

(PSAT) ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sistemde FKT olup olmamasına göre 

gerçekleştirilmiştir. Birinci durumda arızanın temizlenmesinden sonra sistem daha kararlı bir gerilime 

sahip olmaktadır. Ancak gerilimde azda olsa bir osilasyon mevcuttur. İkinci durumda ise arıza olup ve 

arızanın temizlenmesinden sonra çökmeye giden gerilim tekrar eski durumuna dönmektedir. Yani 

sistem kararlılığını sürdürmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Güç Sistemi, Yük Akışı, Gerilim Kararlılığı, Faz Kaydırıcı Transformatör 

 

Effects of Phase Shifting Transformers on Dynamic Voltage Stability 
 

ABSTRACT 

 

Today, there is constant increase in demand for electricity and structural changes in the power system 

with developing technology. There are constant changes in power systems. These changes are in the 

form of additional systems as well as additional devices. In this case, the stability values can change as 

the structure of the system changes. However, it is desired that the power system be in a balanced 

operating state and return to its original state after a disruptive effect. As a result, the stability of 

voltage and the phenomenon of voltage collapse have led to the steady and reliable operation of power 

systems. These analyzes are important for determining the stability limits of the power system. 

 

In this study, the Phase Shifting Transformer (PST) was analyzed by adding to IEEE 6-bus power 

system. Short circuit and line-up events with unwanted conditions in power systems. The dynamic 

analysis of the power system was carried out with the Power Systems Analysis Program (PSAT) by 

creating various scenarios. Analyzes made were made according to whether or not the system is PST. 

In the first case, the system has a more stable tension after the fault is cleared. However, there is less 

oscillation in the voltage. In the second case, after the fault is cleared the voltage that went to the 

collapse returns to its former state. The system continues its stability. 

  

Keywords: Power System –Load Flow –Voltage Stability – Phase Shifting Transformers 
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ÖZET 

 

Şev göçmeleri hem insan yaşamı hem de ülke ekonomisi için yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Şev 

göçmelerinin en önemli nedenlerinden birisi de yağmur infiltrasyonudur. Yağış sezonlarında doygun 

olmayan şevlerin göçmesi dünya genelinde oldukça yaygındır. Yağmur infiltrasyonu ; askıda yeraltı 

suyu oluşmasına, mevcut yeraltı su seviyesinin yükselmesine ve /veya boşluk suyu basınçlarının 

artmasıyla matrik emme basıncında azalmaya sebep olmaktadır. Bu durum; doygun olmayan zeminin 

kayma mukavemetini kaybetmesiyle ve hatta göçmesiyle dahi sonuçlanmasına sebep olabilir. Buna 

benzer sorunları önleyebilmek için doygun olmayan zeminlerin yağış etkisindeki davranışları detaylı 

bir şekilde incelenmelidir. 

Bu çalışmada, doygun olmayan şevlerin yağış infiltrasyonu etkisinde stabilite araştırması numerik 

olarak GEOSTUDIO programı kullanılarak yapılmıştır. Yağış olaylarının şev stabilitesini nasıl 

etkilediğini anlamak için , infiltrasyonu ve buna bağlı olarak şev stabilitesini etkileyen 

parametrelerden zemin permeabilitesi, başlangıç yeraltı su seviyesi, matrik emmeye bağlı içsel 

sürtünme açısı, yağış yoğunluğu ve süresinin stabiliteyi nasıl etkilediği araştırılmıştır. İnfiltrasyon 

analizleri sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmış, daha sonra negatif boşluk suyu basıncının 

kohezyona olan etkisi dikkate alınarak limit-denge yöntemiyle şev analizleri yapılmıştır. Analizlerin 

sonucunda güvenlik sayısında meydana gelen değişimler incelenmiş ve her parametrenin stabiliteyi 

farklı oranlarda etkilediği görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: doygun olmayan zeminler, yağış infiltrasyonu, şev stabilitesi- 

 

Factors Effecting Stability of Unsaturated Soil Slopes Under Rain 

Infiltration 
 

ABSTRACT 

 

Slope failures leads devastating results to both human lives and country economy. Rain infiltration is 

one of the major reason for slope instability. Moreover, the instability of unsaturated soil slopes during 

wet periods is common throughout the world. Rain infiltration causes to arise perched water table, 

increase the groundwater level or/and leads to rise pore water pressure resulting decrease in matric 

suction. This, results in a decrease in shear strength of soil and may even end up with failure. To 

prevent such problems; landslide mechanism of unsaturated slopes under rain infiltration need to be 

studied in detailed. 

In this study, slope stability of unsaturated soil under rain infiltration have been investigated 

numerically using GEOSTUDIO program. The effects of several parameters on infiltration and 

correspondingly slope stability was studied in order to understand how rainfall events influence 

stability of unsaturated soil slopes. Variables considered in the parametric study are permeability, 

initial groundwater level, internal friction angel (øb), rainfall intensity and duration. Infiltration 

analyses have been carried out using finite element method and slope stability analyses have been 

performed using LE method considering the effect of negative pore water pressure on shear strength of 

the soil. As a result of the analysis, changes in factor of safety have been obtained and it is seen that all 

the parameters have effects in varying degrees on the slope stability. 

  

Keywords: unsaturated soil, rain infiltration, slope stability 
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ABSTRACT 

 

Insecticide imidacloprid is the most widely used pesticides worldwide. Imidacloprid is a neurotoxin 

that acts by irreversibly blocking acetylcholine receptors. It is contaminating the aquatic ecosystems as 

a pollutant. This study was conducted to investigate of the possible toxic effects of imidacloprid on 

biochemical parameters of carp. The fish (weight 0.34±0.03 g, total length 2.97±0.21 cm) were 

subjected to 2.8 and 5.6 mg/l of Imidacloprid concentration for 4 and 7 days. Alterations were 

observed in glycogene, total protein and total fat activities in the whole body of carp. No mortalities 

occurred in any group during the test. The glycogene and total protein levels in imidacloprid treated 

fishes were significantly (p<0.05) lower than the control in all the concentrations. Total fat levels were 

higher in imidacloprid treatment groups, which were not significantly different (p>0.05). This study 

was conducted to investigate of the possible toxic effects of imidacloprid on biochemical parameters 

of carp. 

 

Keywords: Imidacloprid, Carp, Cyprinus carpio, Glycogene, Total Protein, Fat 
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ABSTRACT 

 

Urtica dioica (stinging nettle) is annual herb, one of the members of the family Urticaceae and it is 

widely grown in Turkey. The stems are covered with stinging hairs but the leaves are smooth and 

more delicate. The leaf, flower, seed, and root of nettle are used differently and contain different 

chemical constituents. Like all green vegetables, nettle leaf is a micronutrient dense, nutritious food; 

however, it is consumed as herbal tea or used as food addition for various meals without expecting any 

side effect. Moreover, nettle is known as a medicinal herb for a long time, such as diuretic, 

stomachache, emmenagogue, blood purifier, anthelminthic, rheumatic pain and for colds and cough. 

The aim of this study is to evaluate phenolic compounds and antioxidant activities of various extracts 

of nettle leaves and to compare the solvent efficiency in extraction. To assess this, aqueous, 

methanolic and ethanolic extracts of nettle leaves have prepared by using HPLC grade alcohols. The 

content of total phenolics in the extracts was determined spectrometrically according to the 

Folin−Ciocalteu procedure and calculated as gallic acid equivalents. Antioxidant activity of the 

extracts was determined according to DPPH method and calculated as Trolox equivalents.  

It was found that ethanolic extracts of nettle leaves have significantly higher level of total phenolics 

(504,13 ± 0,91 mg GAE/100g dry weight) compared to methanol and aqueous in the order of 362,81 ± 

0,67 and 318,18 ± 0,10 mg GAE/100g dry weight respectively. On the other hand, it was shown that 

the extracts diluted with methanol have higher level of antioxidant activity (93,53 µmol Trolox/100g 

dry weigt) followed by ethanolic and aqueous extracts (91,75 µmol Trolox/100g dry weigt and 24,74 

µmol Trolox/100g dry weigt respectively).  

In various studies it has been reported the relationship between total phenols and antioxidant activity 

was present in several plant species. The polyphenolic compounds were reported to be associated with 

antioxidant activity and play an important role in stabilizing lipid peroxidation and also have 

inhibitory effects on mutagenesis and carcinogenesis in humans. The results of this study concluded 

that antioxidant activities of the leaves of nettle further lend credence to the biological value of this 

plant. 

 

Keywords: Urtica dioica, stinging nettle, antioxidant, phenolic compound 
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ABSTRACT 

 

Insecticide imidacloprid is the most widely used pesticides worldwide. Imidacloprid is a neurotoxin 

that acts by irreversibly blocking acetylcholine receptors. It is contaminating the aquatic ecosystems as 

a pollutant. This study was conducted to investigate of the possible toxic effects of imidacloprid on 

biochemical parameters of carp. The fish (weight 0.34±0.03 g, total length 2.97±0.21 cm) were 

subjected to 2.8 and 5.6 mg/l of Imidacloprid concentration for 4 and 7 days. Alterations were 

observed in glycogene, total protein and total fat activities in the whole body of carp. No mortalities 

occurred in any group during the test. The glycogene and total protein levels in imidacloprid treated 

fishes were significantly (p<0.05) lower than the control in all the concentrations. Total fat levels were 

higher in imidacloprid treatment groups, which were not significantly different (p>0.05). This study 

was conducted to investigate of the possible toxic effects of imidacloprid on biochemical parameters 

of carp. 

 

Keywords: Imidacloprid, Carp, Cyprinus carpio, Glycogene, Total Protein, Fat - 

 

İmidacloprid’e Maruz Bırakılan Sazan, Cyprinus Carpio, Yavrularının 

Bazı Biyokimasal Özelliklerindeki Değişimler 
 

ÖZET 

 

İmidacloprit bir insekisit olup tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir pestisittir. İmidacloprit 

asetilkolin reseptörlerini bloke ederek aktive gösteren bir nörotoksindir. Sucul ekosistemleri 

kontamine ederek kirletmektedir. Bu çalışmada imidacloprit’in sazan yavrularının bazı biyokimasal 

parametrelerine olan toksik etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada ortalama ağırlığı 

0,34±0,03 g ve 2,97±0,21 cm boyunda olan sazan yavruları kullanıldı. Balıklar, imidacloprit’in 2,8 ve 

5,6 mg/L dozuna 4 ve 7 gün için maruz bırakıldı. Süre sonunda balıkların tüm vücudunda lipit, protein 

ve glikojen içeriliği belirlendi. Test gruplarında çalışma sonuna kadar ölüm gözlenmedi. İmidacloprit 

uygulanan balıklarda protein ve glikojen miktarlarında önemli derecede azalma (p<0,05) olduğu tespit 

edildi. Total lipit düzeyi, 7. günde 5,6 mg/L imidacloprit uygulanan grupta yüksek olduğu görüldü. 

Ancak bu değerin kontrol grubundan istatistiki olarak farklı olmadığı tespit edildi. Çalışmada elde 

edilen veriler, imidaclopritin balıkların biyokimasal parametrelerine toksik etki gösterdiğinin bir kanıtı 

olarak düşünülebilir. 

 

Anahtar kelimeler:  Imidacloprid, Sazan, Cyprinus carpio, Glikojen, Protein, Lipit. 
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ÖZET 

 

Wurtzite (WZ) ve rock salt (RS) fazlarındaki CdSe'nin yapısal ve elektronik özellikleri 100 GPa'ya 

kadar yüksek hidrostatik basınç altında yoğunluk fonksiyonel teorisi ve genelleştirilmiş gradyent 

yaklaşımı (GGA) kullanılarak ilk-ilkeler çalışmasıyla teorik olarak incelendi ve sisteme basınç 

uygulamak için Parrinello-Rahman yöntemini kullandık. 

P63mc uzay grubuna sahip altıgen WZ-tipi yapıdan, uzay grubu Fm-3m olan kübik RS-tipi yapıya faz 

geçişi 5 GPa'da elde edildi. Aynı zamanda, bu faz geçişi toplam enerji ve entalpi hesaplamaları 

üzerinden de analiz edildi. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje Numarası: FEF.A3.16.032. 

 

Anahtar kelimeler: CdSe, Yapısal faz geçişi, Ab initio tekniği 

 

A First-Principles Study on Structural and Electronic Properties of Cdse 
 

ABSTRACT 

 

Structural and electronic properties of CdSe in the wurtzite (WZ) and rock salt (RS) phases were 

studied theoretically via the first-principles study using the density functional theory and the 

generalized gradient approximation (GGA) under high hydrostatic pressure up to 100 GPa and in order 

to apply pressure to the system, we used the Parrinello-Rahman method.  

Phase transition from hexagonal WZ-type structure with space group P63mc to cubic RS-type 

structure with space group Fm-3m was obtained at 5 GPa. This phase transition is also analyzed from 

the total energy and enthalpy calculations. 

 

Keywords: CdSe, Structural phase transition, Ab initio technique 
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ABSTRACT 

 

Herbal teas, beverages made from the leaves, flower, roots and other parts of herbs are 

consumed many people around the world. Dandelion is a member of the Asteraceae (Compositae) 

family used in salad, as a spiece in cooking and in herbal cosmetics. Some of the herbalists 

recommended dandelion tea as the one of the best herbal tea for regular use purge out toxic 

compounds from the body and taken attention on its antioxidant activity and its possible benefical 

effects against obesity, cancer, cardiovascular risks, chronic eczema. Infusion conditions in herbal tea 

processing is very improtant in the cause of changing antioxidant capacity and benefical effects on 

health. Therefore in this study effects of infusion time and temperature on antioxidant and phenolic 

content of dandelion tea were investigated. For this purpose dandelion roots and leaves dried in a 

cabinet dryer at 50°C. Time and temperature of infusion were chosen as 2, 4, 6 minutes and 60, 70, 80 

°C. For each infusion trial 100 ml distilled water added in a glass beaker and placed in a water bath. 

When water reached the infusion temperature, 1 g of dried dandelion placed in water. At the end of 

specified infusion time solution was filtered and dandelion tea was obtained. Dandelion teas were 

analyzed for antioxidant activity and total phenolic content using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

(DPPH) and Folin-Ciocalteu methods.  

Both antioxidant activity (36.98±0.19 µmole TE/100 ml) and total phenolic content (86.77±1.49 mg 

GAE/100 ml) showed higher values for 6 minute infused sample at 80 °C. Total phenolic content 

incresed with increasing infusion time except for 60 °C infused samples. Total phenolic content values 

of 4 and 6 minutes infused samples showed difference from 2 minutes infused samples at same 

temperature (p<0.05). On the other hand infusion time influenced on antioxidant activity is not 

significant at 60 °C and 70°C. Antioxidant activity increased with increasing infusion temperature for 

6 minutes infused samples which were recorded as 10.86±0.60, 18.29±3.96, 36.98±0.19 µmole 

TE/100 ml for 60 °C, 70 °C and 80 °C, respectively. 

 

Keywords: Dandelion, tea, infusion, antioxidant activity, total phenolic content 

 

 

 

 

 

 

  



205 

 

Yeni (Bis(Fosfino)Amin)-Ru(II)-(ACAC)2 Kompleksler: Sentezi Ve 

Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliğinin 

Araştırılması 

 

Duygu Elma Karakaş* 

Siirt Üiversitesi 

 

Akın Baysal 

Dicle Üniversitesi 

 

Murat Aydemir 

Dicle Üniversitesi 

 

Feyyaz Durap 

Dicle Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

 

Aminofosfin, fosfin, fosfit ve fosfinit gibi fosfor içeren ligandların kimyası son yıllarda kapsamlı bir 

şekilde araştırılmaktadır. Bu bileşikler, basit P-N, P-C ve P-O bağ oluşumu ile çeşitli yapısal 

değişiklerin gerçekleştirilebildiği potansiyel ligandlar olarak oldukça ilgi çekmektedirler. Özellikle P-

N bağının yapısal özelliği ve moleküle kazandırdığı yapısal farklılıklar bu tür fosfor bileşiklerine olan 

ilgiyi artırmıştır. Bu tür ligandlara yapılacak çok küçük değişiklikler oluşacak kompleksin 

koordinasyon davranışlarında ve yapısal özelliklerinde çok büyük değişikliklere neden olmaktadır. 

Çok sayıda modifiye fosfin, aminofosfin ve bis(fosfino)amin organometalik kimya ve katalizde, Heck 

ve transfer hidrojenasyon gibi reaksiyonlarda son derece önemli uygulama alanları bulmuştur. 

Katalitik transfer hidrojenasyon, kararlı bir hidrojen donörü içermesi nedeniyle moleküler 

hidrojenlemeye alternatif bir metottur. Hidrojen kaynağı olarak izopropilalkolün kullanıldığı transfer 

hidrojenasyon, çevre açısından zararlı madde kullanılmaması ve yüksek basınç koşulları 

gerektirmemesi gibi nedenlerden dolayı moleküler hidrojenasyondan avantajlıdır. Ketonların transfer 

hidrojenasyon yoluyla indirgenmesi günümüzde, ilaç endüstrisinde ve modern kimyada önemli çok 

sayıdaki maddenin hazırlanması amacıyla kullanılan ikincil alkollerin sentezlenmesinde en dikkat 

çeken yöntemlerin başında gelmektedir. 

Bu projenin, ilk aşamasında Ru(acac)3 ((asetilasenato) rutenyum(III))’ün etanol/su/asetonitril 

karışımıyla reflax edilerek [RuII(acac)2(CH3CN)2] sentezi gerçekleştirildi. Daha sonra aminofosfin 

temelli ligandlarla [RuII(acac)2(CH3CN)2] reaksiyonu sonucu hedeflenen kompleksler sentezlenip 

tanımlamaları yapıldı. Son olarak bu yeni Ru(II)acac komplekslerin transfer hidrojenasyon 

reaksiyonlarında katalizör olarak etkinlikleri araştırıldı. Katalizör ürünleri % 85 ile % 99 arasındaki 

dönüşüm oranları ile elde edildi. 

 

Anahtar kelimeler: Aminofosfin, Bis(fosfino)amin, Kataliz, Transfer Hidrojenasyon, Rutenyum 

 

Novel Bis(Phosphino) Amine-Ru(II)-(ACAC)2 Complexes; Synthesis and 

Investigation of Their Catalytic Activity in Transfer Hydrogenation 

Reactions  
 

ABSTRACT 

 

The chemistry of phosphorus ligands such as, aminophosphines, phosphines, phosphites and 

phosphinites has been intensively explored in recent years. These compounds are extremely attractive 

as potential ligands since various structural modifications are accessible via simple P-N, P-C and P-O 

bond formation. In particular, the structural properties of the P-N bond and the structural differences 

have increased the interest in such phosphorus compounds. Small modifications in the structure of 

such ligands cause very large changes in the coordination behavior and structural properties of the 

resulting complex. Many modified phosphine ligands and a variety of aminophosphine and 

bis(phosphino)amine ligands have important applications in organometallic chemistry and catalysis, 

giving selective catalysts for Heck and transfer hydrogenation reactions.Catalytic transfer 
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hydrogenation with the aid of a stable hydrogen donor is a useful alternative method for catalytic 

hydrogenation by molecular hydrogen. Transfer hydrogenation of ketones by iso-PrOH is convenient 

in large-scale synthesis since there is no need to employ a high hydrogen pressure or to use hazardous 

reducing agents. Today, the catalytic transfer hydrogenation of ketones is one of the most attractive 

methods for synthesizing secondary alcohols, which form an important class of intermediates for fine 

chemicals and pharmaceuticals. 

In the first stage of this study, [Ru(II)(acac)2(CH3CN)2] was prepared from refluxing Ru(acac)3 

((acetylacetonato)ruthenium (III)) with ethanol / water / acetonitrile according to the literature 

metods.Then, the target complexes were synthesized by the reaction of the bis(phosphino)amine 

ligands with [Ru(II)(acac)2(CH3CN)2] and they were characterized. Finally, activities of the binuclear 

and trinuclear bis(phosphino)amine-Ru(II)-(acac)2 complexes as catalysts in transfer hydrogenation 

reactions of ketones were investigated. The products of catalysis were obtained with conversion rates 

of between 85 and 99%. 

 

Keywords: Aminophosphine, bis(phosphino)amine, Catalysis, Transfer Hydrogenation, Ruthenium 
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ÖZET 

 

Görüntü tabanlı avuçiçi tanıma sistemleri, biyometrik veri olarak elin iç kısmıyla ilgilenirler. 

Genellikle, avuçiçinde kare bir bölge seçilerek ayırt edici özellikler tespit edilmektedir. Parmak araları 

referans alınarak seçilen bu bölgenin boyutları kişiye göre değişir, bu nedenle, çoğu zaman belirli 

boyutlara ölçeklendirilmektedir. Ölçeklendirilmiş avuçiçi örüntüleri tanıma aşamasında birbirleriyle 

karşılaştırılırlar. Özellikle kullanıcı sayısının fazla olduğu yerlerde bu karşılaştırma örüntülerin boyuna 

bağlı olarak real-time sistemler için çok uzun sürebilmektedir. Dolayısıyla bazı araştırmacılar, bu 

bölgelerin ayırtedici özelliklerini çok fazla kaybetmeden daha az bellek kullanabilecek şekilde 

kodlamaya çalışmışlardır.  

Bu çalışmada bir nevi karekod benzeri olan bu kodlama teknikleri (PalmCode – FusionCode- 

CompCode - DoGCode – OrdiCode) bir arada incelenmiş ve birbirlerine göre avantajları-

dezavantjaları gösterilmiştir. Çalışmamızda kıyaslama için literatürde ön plana çıkan CASIA ve PolyU 

verisetleri kullanılmıştır. Deneylerimizde bellek, çalışma hızı ve tanıma başarımı oranları üzerinde 

durulmuştur. Sonuç olarak CompCode ve OrdiCode’un diğer tekniklere göre önemli avantajlı olduğu 

tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Avuçiçi Tanıma, PalmCode, FusionCode, CompCode, DoGCode, OrdiCode  

 

A Comparative Study for Palmprint Coding Techniques 
 

ABSTRACT 

 

Image based palmprint recognition systems are interested in the inner part of the hand as biometric 

data. Generally, a square region in palm is selected to determine characteristic features. The 

dimensions of this region, selected by reference to the fingers, are often scaled to specific dimensions 

because they vary depending on the person. The scaled palmprints are compared with each other in the 

recognition process. Especially with a large number of users, this comparison can take too long for 

real-time systems depending on the size of the comparison patterns. Therefore, some researchers have 

tried to code the distinctive properties of these regions without losing too much information so that 

they can use less memory.  

In this study, these coding techniques (PalmCode - Fusiin Code - CompCode - DoGCode - Ordinal 

Code - RLOC), which are similar to qr code, have been examined together and their advantages and 

disadvantages have been demonstrated. Well known datasets in the literature, CASIA and PolyU were 

used for comparison. In the experiments, memory, speed and recognition performance rates are 

emphasized. As a result, it has been shown that CompCode and OrdinalCode have significant 

advantages over other techniques. 

 

Keywords: Palmprint Recognition, PalmCode, FusionCode, CompCode, DoGCode, OrdiCode 
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ÖZET 

 

Bölütleme, genel olarak görüntülerdeki nesnelerin sınır çizgileriyle ilgilenir ve aynı sınırlı bölge 

içerisinde kalan pikseller aynı etiketlerle gruplandırılırlar. Görüntüde bir nesne araması yapılırken ilk 

önce bölütleme yapılarak o nesnenin renk değerlerine uyan bölgeler ön plana çıkartılmaya çalışılır. 

Fakat bu yaklaşım kişi tanıma sistemlerinde çoğu zaman sıkıntı çıkarmaktadır. Çünkü bu sistemlerde 

genellikle ten rengini algılayan histogram tabanlı bölütleme yaklaşımları kullanılır. Oysaki 

görüntülerdeki ten rengine yakın olan başka nesneler bu işlemi zorlaştırmaktadır.  

Bu çalışmada model tabanlı bölütleme yaklaşımlarından biri olan Aktif Görünüm Modelinin 

doğrulama sürecinde daha etkili olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Eğitim ve arama aşamaları içeren 

bu yöntem, diğer yaklaşımlara göre avantajlı sonuçlar üretmiştir. Çalışmamızda, histogram tabanlı ve 

model tabanlı bölütleme yaklaşımların yüz ve avuçiçi tanımadaki başarımlarının karşılaştırılması 

verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: AGM, Bölütleme, Yüz Tanıma, Avuçiçi Tanıma  

 

Implementation of Model Based Segmentation in Recognition Systems 
 

ABSTRACT 

 

Segmentation generally deals with boundary lines of objects in the images, and the pixels within the 

same bounded region are grouped with the same labels. As to be found an object in an image 

segmentation first tries to find regions that match the object's color values. However, this approach is 

often problematic in person recognition systems. Because these systems usually use histogram-based 

segmentation approaches that perceive skin color. Other objects close to the skin color in the images 

make this process difficult.  

In this study, it was tried to show that Active Appearance Model, which is one of the model based 

segmentation approaches, is more effective in the verification process. This method, which includes 

training and fitting steps, produces advantageous results compared to other approaches. In our study, 

the performances of histogram-based and model-based segmentation approaches on face and palmprint 

recognition systems are compared. 

 

Keywords: AAM, Segmentation, Face Recognition, Palmprint Recognition 
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ABSTRACT 

 

Pasta is the most consumed food product after bread among bakeries. It is traditionally produced using 

only durum wheat semolina. Pasta is preferantial food because of its ease of transportation, low cost, 

long shelf life and sensory attributes. Pasta is rich in complex carbonhidrates but low in protein and 

essential amino acids. In recent years some researches have attempted to improve the pastas nutrional 

properties. In this regard pasta enrich with supplements from varies high protein sources like legume 

flours, whey proteins, meats and seafoods.  

Seafoods provide several nutritional benefits. Generally seafoods rich in proteins and lipids. The major 

dietary sources of omega-3 fatty acids, especially, EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA 

(docosahexaenoic acid) are fishes. For this reason seafoods developed amino acid and fatty acid 

composition of enriched foods.  

In several studies, pasta enriched with seafoods such as fish, seaweed and shrimp. These studies 

conclusively showed that seafoods are potential sources for increasing the nutritional value of pasta. 

 

Keywords: Pasta, enrichment, seafood 
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ÖZET 

 

Hasta bazlı sonuç ölçümleri hastaların sadece klinik durumuna değil aynı zamanda entelektüel 

seviyesine bağlıdır. Bu nedenle uygulandığı yaş grubu önemlidir. Ayrıca kullanılan anketlerin 

hastaların ana diline çevrilmesi o dili konuşan hastaların değerlendirilmesi açısından büyük önem 

taşır. Hand20, üst ekstremite özür düzeyini değerlendirmek için 20 sorudan oluşan bir ankettir. 

Anketin çocuklara ve yaşlılara kolayca uygulanabilmesi için sorular resimlendirilmiştir ve anlaşılması 

kolaydır.  

Bu çalışmanın amacı, Hand20 Anketi’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin 

belirlenmesidir. 

Hand20 Anketi’nin çeviri ve geri çeviri işlemlerinde Beaton ve arkadaşlarının oluşturduğu rehber 

izlendi. Herhangi bir patoloji sonrası üst ekstremite etkilenimi olan, semptomları 4 hafta boyunca 

değişmeyen hastalar çalışmaya dahil edildi. Okuma yazma bilmeyen ve gündüz splint kullanan 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar, Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi’nin Türkçe versiyonunu 

(DASH-T) bir kez, Hand20 Anketi’nin son halini 7 gün arayla iki kez doldurdular. Anketin iç 

tutarlılığı (Cronbach α) ve güvenilirliği (test-tekrar test güvenilirliği) değerlendirildi. Ayrıca, Hand20 

ve DASH-T skorları arasındaki korelasyonlar Spearman korelasyon katsayısı ile analiz edildi. 

Çalışmaya 104 hasta katıldı. Hand20 Anketi’nin Türkçe versiyonu güvenirlik ve geçerlik kriterlerini 

karşıladı. İç tutarlılık (Cronbach α=0.93) ve test-tekrar test güvenirliği mükemmeldi (r=0.82). Hand20, 

DASH-T ile pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gösterdi. (r= 0.76, p <0.001). 

Bulgularımız Hand20 Anketi’nin Türkçe versiyonunun mükemmel test-tekrar test güvenirliği ve 

geçerliği olduğunu gösterdi. Bu çalışmanın sonucu olarak, Hand20 Anketi’nin Türkçe konuşan 

hastaların üst ekstremite özürlülük düzeyinin değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir araç 

olduğunu belirledik.  

 

Anahtar kelimeler: Üst ekstremite yaralanmaları, Türkçe versiyon, geçerlik-güvenirlik  

 

Turkish Version, Validity and Reliability Study of Hand20 Questionnaire 
 

ABSTRACT 

 

Patient-reported outcome measurements rely on not only clinical status of patients but also their 

intellectual level. Hence, the age group in which a questionnaire is applied is important. In addition, 

the use of the questionnaires in the native language of the patients’ is of great importance for the 

evaluation of the spoken language speakers. The Hand20 Questionnaire is composed of 20 questions 

to measure upper extremity disability level. The questionnaire is illustrated and easily understood so 

that it can be easily applied to children and elderly people.  

The aim of this study was to test the validity and reliability of the Turkish version of the Hand20 

Questionnaire. 

Translation and back-translation of the Hand20 were performed, according to Beaton guidelines. After 

any pathology, patients who had upper extremity involvement and stable symptoms for the previous 4 

weeks in their upper extremity were included to study. Patients who were illiterate and using splint 

during day time were excluded from the study. They completed the Turkish version of Disabilites of 

the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH-T) once and the final version of the Hand20 

Questionnaire twice with a 7 days interval. Internal consistency (Cronbach’s α) and reliability (test-

retest reliability) of the questionnaire was assessed. Besides, correlations between Hand20 and DASH-

T scores were analized by Spearman correlation coefficient. 
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One hundred and four patients participated in the study. The Turkish version of the Hand20 met set 

criteria of reliability and validity. Internal consistency (Cronbach’s α=0.93) and test-retest reliability 

were excellent (r=0.82). Hand20 showed positive and statistically significant correlation with DASH-

T scores (r=0.76, p <0.001). 

Our results show that the Turkish version of the Hand20 has excellent test-retest reliability and 

validity. As a result of this study we determined that Hand20 is a valid and reliable instrument to 

measure upper extremity disabilities of Turkish speaking patients. 

  

Keywords: Upper extremity injuries, Turkish version, validity-reliability 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada 3-klorofenilboronik asit (3-KlFBA) molekülünün tireşim spektrumları deneyel ve teorik 

olarak çalışılmıştır. Molekülün FT-IR, FT-Raman spektrumları katı halde 400-4000 cm-1 bölgesinde 

kaydedilmiştir. 3-KlFBA molekülünün HeLa hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri, Hücre çoğalma 

Kiti (XTT) ile üretici firmanın protokolüne uygun olarak analiz edildi. HeLa hücreleri 96 kuyucuklu 

plakalarına (Greiner) 5.0xl04 lük konsantrasyonda ekildi. Üreticinin önerisine göre, hücreler 3-

ClPBA'ya 72 saat süreyle maruz bırakıldıktan sonra XTT çözeltisi ilave edildi. Kontrol gruplarının 

hücre canlılığı % 100 olarak düşünüldü. Çözünen formazanın miktarı mikroplaka okuyucu (Multiscan 

GO, Thermo Scientific) ile 496 nm'de ölçüldü. 3-KlFBA molekülünün LD50 değeri 25,0 μM bulundu. 

Bu sonuçlar 3-KlFBA molekülün kanser hücrelerinin metastatik ve çoğalma özelliklerini hedeflediğini 

desteklemektedir. 3-KLFBA, biyolojik araştırma ve klinik teşhis için kullanılabilecek tümör 

malignitesi ve metastazı için potansiyel olarak uygulanabilir. 

 

Anahtar kelimeler: HeLa Kanser Hücre Hattı, Antiproliferatif Özellikler, 3- klorofenilboronik asit, 

FT-IR, FT-Raman 
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Spectroscopic Characterization and Study of in Vitro Cytotoxicity Of 3-

Chlorophenylboronic Acid in Human C  
 

ABSTRACT 

 

In this study, experimental and theoretical vibrational spectra of 3- chlorophenylboronic acid (3-

ClPBA) molecule were studied. FT-IR and FT-Raman spectra of the molecule in the solid phase were 

recorded in the range of 400-4000 cm -1 region. The cytotoxic effects of 3-ClPBA on HeLa cells were 

evaluated by means of the Cell Proliferation Kit (XTT) according to the manufacturer's instructions. 

HeLa cells were seeded into 96-well plates (Greiner) at a concentration of 5.0x104. According to the 

instructions of manufacturer, XTT reagent was added after the cells were exposed to 3-ClPBA, for 

72h. The cell viability of control groups was considered 100%. Amount of soluable product formazan 

was measured at 496 nm by microplate reader (Multiscan GO, Thermo Scientific). IC50 values of 3-

ClPBA molecule was found 25,0 μM. These results suggest that 3-ClPBA molecule in targeting the 

metastatic and proliferative properties of cancer cells. 3-CIPPA is potentially applicable for the study 

of tumor malignancy and metastasis, which may use for biological research and clinical diagnostics. 

 

Keywords: HeLa Cancer Cell Line, Antiproliferative Properties, 3- chlorophenylboronic acid, FT-IR, 

FT- Raman 
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ÖZET 

 

Bu araştırma, Aydın ili Koçarlı ilçesi Çakmar mahallesi meralarında yapılmış olup denemenin 

yapıldığı meralar Akdeniz ekolojik koşullarına sahiptir. Denemede 5 farklı eğimdeki mera alanı (%2, 

%8, %15, %25, %40) seçilmiş ve seçilmiş meralarda 3 tekrarlamalı olarak kuadrat yöntemiyle 

vejetasyon etüdü yapılmıştır. Yapılan etüd neticesinde hakim olan türler not edilmiş ve her kuadrattaki 

örnek alan biçilerek örneklenmiştir. Alınan örnekler laboratuvarda botanik kompozisyonlarına göre 

ayrılmış ve yaş ve kuru ağırlıkları hassas terazi ile ölçülmüştür. Bunun ardından yapılan analizler ve 

hesaplamalar neticesinde yaş Ağırlık(kg/da), kuru ağırlık (kg/da), ADF(%), ADL(%), NDF(%), Ham 

Protein Oranı(%), Ham Protein Verimi(kg/da), Sindirilebilir Kuru Madde (%), Nispi Yem Değeri ve 

ağırlığa göre botanik kompozisyonlar bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek yaş ağırlık 

(479,09 kg/da) %8 eğime sahip mera alanında bulunurken en düşük değer (250,76 kg/da) %40 eğime 

sahip alanda görülmüştür. Kuru ağırlık 223,03- 114,54 kg/da değerleri arasında görülürken en yüksek 

değer %8 eğimde görülmüştür. En yüksek ADF oranı (40,78) %40 eğimdeki mera alanında 

görülürken, en düşük oran (%38,5) %15 eğime sahip mera alanında ölçülmüştür. En yüksek ADL 

oranı (%8,48) %2 eğime sahip merada ölçülmüş olup en düşük oran (%5,74) %40 eğimde 

ölçülmüştür. NDF oranı incelendiğinde en yüksek oran %40 eğimli merada olup en düşük oran %2 

eğimde ölçülmüştür. Kalite kriterlerinden olan ham protein oranı en yüksek %10,64 ile %8 eğimde 

görülürken, sindirilebilir kuru madde oranı ise en yüksek %15 eğime sahip meralarda %58,90 ile 

ölçülmüştür. Son olarak nispi yem değerine baktığımızda en yüksek değer 101,35 ile %2 eğime sahip 

meralarda ölçülürken en düşük değer (69,22) %40 eğime sahip alanlarda olmuştur. Ağırlığa göre 

botanik kompozisyona baktığımızda her 5 farklı mera kesiminde de baklagil ve buğdaygil familyasına 

ait bitkilerin az oranda olduğu görülmektedir. Buna ilaveten diğer familyalardaki oran ise %44,09-

%74,26 arasında değişmektedir. Yapılan çalışma neticesinde özellikle %2, %8 ve %15 eğime sahip 

mera kesimlerinin yem verim ve kalitesi bakımından diğer alanlara oranla daha iyi olduğu 

görülmektedir. Ancak yapılan vejetasyon etüdlerine göre hayvansal üretimde öneme sahip olan 

bitkilerin istilacı bitkilerin baskısı altında olduğu görülmüştür. Aşırı otlatma baskısı altında olan bu 

mera alanlarının, uygulanan yanlış mera yönetimleri ile hayvansal üretime katkısı azalmaktadır. Bu 

sebeple uygulanacak doğru mera yönetimi çalışmaları ve mera ıslahına yönelik projeler bu bölgedeki 

meraların sorunlarına çözüm bulabilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Mera vejetasyonu, Yem kalitesi, Eğim 

 

Yield and Quality Characteristics of Rangelands Which Have Different 

Slopes in Aydın Ecological Conditions 
 

ABSTRACT 

 

This research was carried out in rangelands of Aydın province and the area where the experiment is 

carried out has the Mediterranean ecological conditions. In the experiment, 5 rangeland areas which 

have different slopes (2%, 8%, 15%, 25%, 40% ) were selected and vegetation studies were carried out 

in quadratic method with 3 replications in selected areas. The species that are dominant in the 

rangelands are noted and sampled in each quadrant. The samples were separated in the laboratory 

according to their botanical composition and the fresh and dry weights were measured with a precision 

scale. Following analysis and calculations fresh weight (kg/da), dry weight (kg/da), ADF (%), 

ADL(%), NDF(%), Crude Protein Ratio (%), Crude Protein Yield (kg/da), DDM(%), RFV(%) and 
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botanical composition by weight were found. According to the results obtained, the highest fresh 

weight (479,09 kg / da) was found in the field with an inclination of 8% and the lowest value (250,76 

kg / da) was found in the field with 40% inclination. The dry weight was found between 223,03 - 

114,54 kg / da while the highest value was found at 8% slope. The highest ADF ratio (40,78) was 

observed in 40% of the rangeland, while the lowest rate (38,5%) was measured at 15% slope. The 

highest ADL rate (8,48%) was measured in 2% gradient, the lowest rate (5.74%) was measured at 

40% gradient. When the NDF ratio is examined, the highest rate(76,55%) is 40% slope, and the lowest 

rate(53,87%) is measured at 2% slope. The crude protein ratio, which is the quality criterion, is highest 

at 10,64% to 8% slope while the digestible dry matter rate is measured at 58,90% at the highest 15% 

slope. Finally, when we look at the relative value of the feed, the highest value is measured 101.35 

with 2% inclination, while the lowest value (69,22) is at 40% inclination. When we look at the 

botanical composition according to the weight, it is seen that the plants belonging to the leguminous 

and grass families are found to be little percentage in every 5 different rangeland sections. In addition, 

the proportion in other families ranges from 44,09% to 74,26%. As a result of the study, it is seen that 

rangelands with 2%, 8% and 15% inclination are better in terms of forage yield and quality than other 

fields. However, according to the vegetation studies carried out, it was seen that the species having the 

prescription in animal production were under the pressure of the invasive species. With improper 

pasture management and overgrazing, the animal production contribution of these rangelands are 

gradually decreasing. For this reason, accurate rangeland management studies and rangeland 

improvement projects will be able to find solutions to the problems of the rangelands in this region 

 

Keywords: Rangeland vegetaiton, forage quality, slope 
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Megaprojects of The Megacities: A Case Study of Istanbul 

 

Ayça Çelikbilek* 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

ABSTRACT 

 

The cities have begun to seek new strategies to attract new investments to city and to 

regenerate the urban areas where the industry has left by the reason of deindustrialisation. Areas with 

high market potential and high profile, urban centers or coastal areas and docks have been the centre 

of interest of investors for the new developments of city. In time, mixed-use projects that appeal to 

high income are built in these areas. And when these projects started to be successful, other countries 

that didn’t want to fall behind on the global competition began to copy these projects and large-scaled 

urban projects have begun to be built in cities. Istanbul, the megacity of Turkey has become one of 

these cities and has almost become a construction area via different projects start to rise at different 

points of the city. Although these projects in Istanbul are mostly built for the high income groups, the 

development in the city has developed in a different feature from the other world cities. These projects 

in Istanbul are being built not only in prestigious areas but in different parts of the city that have 

different characteristics and these projects are marketed at high prices by increasing the land value. 

For this reason, it is important to analyze megaprojects with different features in Istanbul with their 

own characteristics.Therefore, it is considered that this study that will embrace the megaprojects of 

Istanbul with the different features of their own will make a significant contribution to the literature.  

The main purpose of this study analyze the properties of the megaprojects in Istanbul such as 

the size of the area, type of project, project budget, construction periods and their spatial reflections. 

The development process of megaprojects in Istanbul will also be revealed according to years by the 

mapping of analyzes made within the scope of the study. It will be investigated whether there are 

specific concentration zones in the spatial arrangements of these projects and as a result of all these 

analyzes the strategies that should be adopted in the planning process of Istanbul to provide a healty 

urban development will be revealed. 

 

Keywords: Big scaled urban projects, Megacity, Megaproject, İstanbul, Urban renewal 
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The Role of Plea Agreement in the Resolution of Criminal Case in Criminal 

Procedure of the Republic of Kosovo 

 

Azem Hajdari 

University of Prishtina "Hasan Prishtina" 

 

Albulena Hajdari 

Iliria College 

 

 

ABSTRACT 

 

Plea agreement represents a procedural institute that has an evident role in resolution of a 

criminal case. Although in western countries this institute has a long history, in criminal procedural 

legislation of the Republic of Kosovo has been incorporated since 2008. The plea agreement is in 

function of increasing procedural efficiency in resolution of criminal cases and serves better to the 

public interests, to the defendant and to the injured party at criminal proceedings. Through this 

institute is influenced in reduction of public money expenditures, is influenced in elimination of 

vigilantism as well as is made possible a faster realization of the injured party interests from the 

criminal offence. One of the most important benefits concerning the defendant is that through the plea 

agreement he earns facilities regarding criminal sanctions concerning their mitigation up to the 

possibility of releasing from the indictment. Criminal procedure bodies of the Republic of Kosovo 

apply this institute in relatively rare cases, and this is reflected in statistics which reflect the activity of 

state courts.  

During the preparation of this scientific paper I have used dogmatic-legal, statistical and 

individual case study methods etc. Moreover, this scientific paper shall be focused in a comprehensive 

elaboration of the plea agreement in resolution of criminal case at criminal proceedings, and at the end 

conclusions and proposed recommendations. 

 

Keywords: Plea agreement, criminal procedure, Kosovo, State prosecutor, Pre-Trial judge, 

Defendant, Lawyer. 
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Hemşirelik Öğrencilerinin Yürütücü Biliş Becerileri ile Akademik 

Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Gonca Nüzket* 

Ege Üniversitesi 

 

Fatma Orgun 

Ege Üniversitesi 

 

Nilay Özkütük 

Ege Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Hemşirelik eğitiminde öğrencilerin karmaşık klinik durumlarda, bakım yönetimi becerisini 

geliştirmek ve deneyim kazandırmak, onları meslek yaşamına hazırlamada önem taşımaktadır. Yapılan 

bir öğretimin etkililiği, öğrenenin önceki bilgilerine ve aktif bilişsel süreçlerine bağlıdır. Öğrenme 

sürecinde yürütücü biliş bilgisine sahip ve bu bilgiye dayanarak yürütücü biliş becerilerini 

kullanabilen öğrenciler etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilirler ve dolayısıyla başarılı olurlar. Hemşirelik 

eğitimindeki son değişmeler, ezberci öğrenmedense anlamlı öğrenmenin sağlanması yönünde yol 

göstermiş ve üst bilişsel öğrenme stratejilerinin anlamlı öğrenmeyi desteklediği belirlenmiştir. 

Öğretimde tüm çabaların nihai amacı öğrenci başarısını artırmaktır. Bu nedenle tüm dikkatler 

öğretme–öğrenme sürecinin verimliliğinin arttırılmasına odaklanmış olup, literatürde de öğrenme 

stratejileri ile akademik özyeterliğin birbiri üzerinde etkili olduğu yer almaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri ile akademik 

özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın evreni 2016-

2017 öğretim yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde birinci (n=295), ikinci (n=278), 

üçüncü (n=471) ve dördüncü sınıfta (n=393) öğrenim gören öğrenci hemşireler olarak belirlenmiştir. 

Örneklemi ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden n=303 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırma verileri üç bölümden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde; 

araştırmacılar tarafından geliştirilen sosyo-demografik özellikleri içeren “Tanıtıcı Bilgi Formu”, ikinci 

bölümünde; Altındağ ve Senemoğlu (2008) tarafından geliştirilen “Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği 

(YBBÖ)” ve üçüncü bölümde de Yılmaz, Ekici ve Gürçay (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“Akademik Özyeterlik Ölçeği” yer almaktadır. Araştırma için etik kuruldan ve kurumlardan gerekli 

yazılı izinler alınmıştır. Veri toplama süreci devam etmektedir. Elde edilen verilerle öğrencilerin; 

%86’sının kız öğrencilerden oluştuğu, %87’sinin 19-21 yaş grubunda olduğu, %63’ünün akademik 

yönden kendini orta düzeyde değerlendirdiği ve %65,2’sinin ders çalışırken herhangi bir strateji 

kullanmadığı saptanmıştır. Veri toplama aşaması bittikten sonra ölçek puanları hesaplanarak dağılım 

özellikleri belirlendikten sonra uygun parametrik/nonparametrik testler ile analiz yapılacaktır. 

Araştırma bulguları doğrultusunda, hemşirelik öğrencilerinin yürütücü biliş beceri düzeyleri 

belirlenecek, bu becerileri etkileyen etmenler ortaya konacak ve akademik başarılarında yürütücü biliş 

becerilerinin akademik özyeterliklerini etkileme durumu saptanacaktır. Araştırma sonucunda, 

hemşirelik öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri ve akademik özyeterlik durumlarına göre eğitim 

ortamı düzenlenecek ve uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma gibi önerilerde 

bulunulacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Yürütücü Biliş, Akademik Özyeterlik, Öğrenci Hemşire  

 

Investigation of Relationship between Metacognition Skills with Academic 

Self-Efficacy of Nursing Students 
 

ABSTRACT 

 

In nursing education, it is important for students to improve their care management skills and 

to gain experience in complex clinical situations, preparing them for their professional life. The 

effectiveness of a given teaching depends on the previous knowledge of the learner and the active 

cognitive processes. The effectiveness of a given teaching depends on the previous knowledge of the 

learner and the active cognitive processes. Students who have metacognitive knowledge in the 
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learning process and can use metacognitive skills on the basis of this knowledge can effectively learn 

and thus they succeed. Recent changes in nursing education have led to the providing meaningful 

learning instead of memorization, and it has been determinated that metacognitive learning strategies 

have supported meaningful learning. The goal of all efforts at education is to increase student 

achievement. For this reason, all attention is focused on increasing the efficiency of the teaching-

learning process, and the literature shows that learning strategies and academic self-efficacy are 

effective on each other.  

The aim of this study is to examine the relationship between metacognitive skills and 

academic self-efficacy of nursing students. The universe of this descriptive type study is determined as 

student nurses who studying at Ege University Faculty of Nursing in 2016-2017 academic year. The 

sample is consisted of 303 students who voluntarily accepted to participate in research. The research 

data was collected by a questionnaire consisting of three parts. In the first part of the questionnaire 

there is “Information Form” including sociodemographic characteristics which developed by the 

researchers, in the second part The "Metacognitive Skills Scale" developed by Altındağ and 

Senemoğlu (2008) and the third part The "Academic Self-Efficacy Scale" adapted to Turkish by 

Yılmaz, Ekici and Gürçay (2007). The required written permission has been obtained from the ethics 

committee and institutions for the research. Data collection process is continuing. The data obtained 

with the students; 86% were female students, 87% were in the 19-21 age group, 63% of them 

evaluated themselves intermediate level in the academically and 65.2% of them did not use any 

strategy while they were studying. After the data collection phase is over, the scale scores will be 

calculated and the distribution characteristics will be determined and analyzed with appropriate 

parametric / nonparametric tests. In the direction of research findings, metacognitive skills and 

academic self-efficacy of nursing students will be determined, the factors affecting these skills will be 

revealed and the situation of affecting the academic self-efficacy of metacognitive skills in academic 

achievement will be determined. At the end of the research, educational environment will be arrange 

according to nursing students' metacognition skills and academic self-efficacy and appropriate 

teaching methods and techniques will be offered. 

  

Keywords: Metacognition, Academic Self-efficacy, Student Nurse 
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ÖZET 

 

Yarışma yoluyla bir yapının mimari projesini elde etmek, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de geçerli bir yöntemdir. Yarışmalar, iyi hazırlanmış bir şartname ile oluşturulan programa bağlı 

tasarımların ortaya koyulduğu, kaliteli mesleki ortamlardır. Mesleğin kendisi sübjektif olsa da bir 

yarışmada tüm tasarımları aynı uzman kişilerin değerlendirecek olması projelere objektiflik katar. 

Belediye binalarının yarışmayla elde edilmesi, demokrasiyi temsil eden bir kurumun, gerçek anlamda 

göz önünde olan halinin yani belediye binalarının da demokratik yollarla belirlenmesi açıdan 

önemlidir. Kentin kamusal alanları ve yapıları ile ilgili alınacak kararlar tüm kentlileri etkiler. Bu 

açıdan, hem “en iyiyi” bulmak hem de kullanıcıların refahı adına kenti ilgilendiren kararları 

demokratik yollarla yani yarışmalarla almak, en güvenilir yol olarak görülmelidir. Yarışmalar, belirli 

bir kalitede, çağdaş ve özgün projelerin ortaya çıkmasını şaibesiz bir yolla sağlamasına rağmen 

projelerin, tartışmasız şekilde başarılı oldukları söylenemez. 

Bu çalışmada; yarışma yoluyla elde edilen iki belediye binasını karşılaştırıp, söz konusu 

yapılar üzerinden yönetim binalarının kente etkileri incelenmiştir. Bu amaçla “İzmir Belediye 

Sarayı”(1966) ve “Samsun Belediye Binası ve Genel Hizmet Tesisleri”(1971) yarışma projeleri 

biçimleri, yapıldıkları dönemin mimari anlayışları, uygulandıkları tarihten günümüze kadar 

bulundukları bağlama etkileri, sosyal ve ekonomik gelişmeler ile ele alınmıştır. 

İzmir Belediye Binası, ulusal ve tek kademeli olarak açılan bir yarışmayla elde edilmiştir. 

Yapı, 1951 tarihli imar planında belirtildiği yerde, kamu yapıları için yeniden düzenlenen Konak 

Meydanı’nda Valilik, Kaymakamlık gibi kamusal yapılarla birlikte bulunur. Zemin kat düzleminde, 

yapının kolonlar ile yükseltilmesiyle, yapının iç avlusu Konak Meydanı ile bütünleşmiştir. İzmir 

Belediye Binası, Boston Belediye Binası gibi 1950 ve 80’li yıllara kadar mimari tasarımları etkisi 

altına almış brütalizm akımından etkilenmiş bir yapıdır. Günümüzde ise, Konak Meydanı’nı yenileme 

çalışmaları kapsamında yıkılması gündemdedir.  

Samsun Belediye Binası, ulusal ve tek kademeli olarak açılan bir yarışmayla elde edilmiştir. 

İlkadım’da, Necip Bey Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi arasındaki yapı adasında, Saathane 

Meydanı’nın batısında bulunur. 1971’te açılan yarışma sonucunda, 60 proje arasından Orhan Dinç’in 

hazırladığı proje birinci olmuştur. 1976’ta binanın inşaatı tamamlanmıştır. Samsun Belediye Sarayı 

inşa edilmeden önce, bu alanda 1913’te Mimar Rici tarafından inşa edilmiş olan, Osmanlı Devleti’nin 

ilk belediye binalarından Samsun Şehremaneti ve Elektrik ve Su İşletme Binası bulunmaktaydı. Bu 

alan yarışmaya açıldığı zaman tasarımcılardan, tarihi Samsun Şehremaneti Binası yıkılması istenerek 

tasarım yapmaları istenmiş ancak yarışma tamamlandıktan sonra “Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu” bu binanın eski eser olduğuna karar vermiş ve yıkımını önlemiştir. Buna rağmen belediye, 

kurulun bu kararına itiraz etse de sonuç değişmemiş ve Orhan Dinç’in projesinde değişiklik 

yapılmıştır. Yarışmada birinci gelen proje, meclis salonunu öne çıkaran, 3 katlı olarak düzenlenmiş bir 

proje iken, daha sonra 3 katlı tarihi şehremaneti binasının gerisinde, 6 katlı olarak inşa edilmiştir. 

Samsun Belediyesi’nin 1977 yılındaki yıllığında, yeni binadan “100 yıllık ihtiyaca cevap verecek 

modern bir hizmet binası, Samsun halkının zekâsını, gücünü, vatanseverliğini, eser verme azmini 

simgeleyen bir abide” olarak bahsedilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: belediye binaları, mimari yarışmalar, mimari tasarım  
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The Role of The Architectural Design Competitions in Finding Meanings of 

Municipality Buildings: Izmir and Samsun Municipality Buildings 
 

ABSTRACT 

 

Acquiring an architectural project of a building through the competition is a valid method in 

the whole world as well as our country. Competitions are high quality professional environments in 

which designs based on a functional program are created with a well-prepared specification. The 

obtaining of the municipality buildings projects through the competitions is important from the point 

of tangible form of a democratic institution's acquires with a democratic way. Decisions about the 

public areas and public buildings of the city affects all the urban population. In this respect, the 

competitions should be seen as the most reliable way for both users' welfare and finding "the best" to 

take the decisions that interest the city. Although competitions provide a certain quality of 

contemporary and original in a guileless way, it cannot be said that the projects are always 

undoubtedly successful. 

In this study, two municipal buildings which was obtained through the competitions were 

compared and the urban effects of the management buildings were examined over the related 

buildings. For this purpose "Izmir Municipality Palace" (1966) and "Samsun Municipality Building" 

(1971) competitions were discussed both their architectural forms and effects to the city, through the 

social and economic developments from the time they were designed to today. The İzmir Municipal 

Building was acquired with a national and single-stage competition.The building is located in Konak 

Square with public buildings such as the Governorate, the District Governor's Office. The inner 

courtyard of the building is integrated with of Konak Square by elevating the building with columns. 

The İzmir Municipal Building is a structure influenced by the brutalism that influenced architectural 

designs until the 1950s and 1980s, such as the Boston Municipal Building. Nowadays, this building is 

thought to demolish for Konak Square renovation project. 

The Samsun Municipal Building was obtained with a national and single-stage competition.It 

is located on the west side of the Saathane, Square in the name of Ilkadım, between Necip Bey Street 

and Fatih Sultan Mehmet Street. When this area was opened to competition, designers were asked to 

design with ignoring of the historic Samsun City Hall building. But after the competition was 

completed, the Committee on Conservation of Cultural Assets decided that this building was an 

ancient monument and they prevented the building from demolition. Despite this, the municipality 

objected to this decision, but the result didn’t change and Orhan Dinç's project has been changed. The 

first project in the competition was a 3-storey project that brought the assembly hall to the fore, but 

later it was built as a 6-storey building behind a 3-storey historical city. In Samsun Municipality's 

1977's yearbook introduces the new building as "a modern service building, a monument that 

symbolizes the wisdom of the people of Samsun, their power, their patriotism." 

 

Keywords: municipality buildings, architectural competitions, architectural design 
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ÖZET 

 

Cok Garajli Arac Cizelgeleme Problemi (CGACP) birden fazla garajdan hizmete cikan sinirli sayidaki 

araclara (otobus) daha onceden hazirlanmis olan sefer tarifelerinde yer alan seferlerin atanmasi 

problemidir. Toplu ulasim isletmelerinin hazirlamakla yukumlu oldugu ulasim planlarinin bir bileseni 

olan problemde tum seferler minimum sayida aracla ve minimum miktarda olu kilometre ile yapilacak 

sekilde ve uyumluluk kisitlari gozetilerek araclara atanmaya calisilir. 

Problem, literaturde bahsedildigi gibi NP-Zor bir problemdir. Problemin cozumu icin herhangi bir 

polinomyal zamanli algoritma bulunmamaktadir. Bu nedenle problem, farkli sezgisel/metasezgisellerle 

cozulmeye calisilmaktadir. Bu calismada CGACP cozumu icin kombinatoryal optimizasyonda siklikla 

kullanilan Parcacik Suru Algoritmasi (PSA) kullanilmistir. Algoritmanin kabiliyeti, Pepin setleri 

olarak bilinen veri setlerinin cozumu ve CGACP literaturundeki sonuclarla karsilastirmalar yapilarak 

analiz edilmistir. 

 

Anahtar kelimeler:  Cok Garajli Arac Cizelgeleme Problemi, Parcacik Suru Algoritmasi, Otobus 

Tasimaciligi Planlama, Metasezgiseller  

 

A Particle Swarm Optimization for the Multiple Depot Vehicle Scheduling 

Problem 
 

ABSTRACT 

 

The Multiple Depot Vehicle Scheduling Problem (MDVSP) is the problem of assigning time-tabled 

trips to different lines to a limited number of vehicles (i.e. buses) emanating from multiple depots. It is 

a component of bus transit planning process of public transportation companies and aims to prepare 

vehicle schedules covered by minimum number of vehicles with minimum total deadhead kilometers 

while satisfying trip compatibility relations.  

As stated in the literature the MDVSP is NP-Hard i.e. there is no polynomial time algorithm to solve 

the problem. Therefore different heuristic/metaheuristic approaches are offered to solve it. In this 

study, Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm, a widely used metaheuristic in combinatorial 

optimization, is implemented to solve the MDVSP. Efficiency of the algorithm is analyzed through 

solving famous Pepin instances and comparing with the solutions of former studies from the MDVSP 

literature. 

 

Keywords: Multiple Depot Vehicle Scheduling Problem, Particle Swarm Optimization, Bus Transit 

Planning, Metaheuristics 
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ABSTRACT 

 

Earth embankment construction for different purposes in the engineering is one of the oldest 

construction methods. Todays, embankments must provide some criteria according to using purposes. 

Similerly, the embankments which are used for solid waste storage area are required to provide certain 

criteria such as impermeability, stability, and econmy etc. In this study, experimental and theoritical 

studies are carried out together to reduce the cost, construction time and amount of materials for an 

embankment in the solid waste area in Manisa – Turkey. Firstly, soil materials which are near the 

waste storega area were exemined for the usability of embankment construction. Then, soil materials 

were mixed in certain percentages. Soil mechanics tests like consistency limits, sieve, compaction, 

strength (direct shear box, trixial compresion etc.) tests were performed and determined the properties 

of soil mixtures. Optimum soil materials and construction methods that can be used in the construction 

of embankments have been examined by taking into consideration the manufacturing and 

workmanship properties that can be applied in the field such as laying and compaction of soil 

mixtures. End of the study, it was determined that embankments can be constructed with higher slope, 

so the amount of the used materials in the construction of embankments, required time and cost of 

construction were diminished according to first and tradetional design of embankments. For example 

soil materials which is used construction of embankments decreases about 40%. Also, stability of the 

embankments are increases according to firs design. Beside this results, test and teoritical resualts are 

presented in this paper. 

 

Keywords: Earth embankment ,solid waste storage area, compaction, soil strength tests 
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ABSTRACT 

 

The subway system of İzmir has been constructed recently. It has been investigated that tunnel and 

station excavation effects on the buildings which located in the neighborhood of subway line. In the 

course of time, new and higher buildings are being constructed instead of those present old buildings 

which lay on the subway line. Sometimes these constructions may be so close to the tunnel and 

stations of the subway system. These constructions may have influences on the stability of tunnel and 

stations of the subway system. In this paper, a case study from İzmir subway was analysed and 

investigated whether the construction of new buildings instead of the older ones has any influences on 

the stability of the subway tunnel and stations. 

 

Keywords: Tunnel, subway, subway station 
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ÖZET 

 

Bu araştırma 2014-2015 yılları arasında Aydın ili Koçarlı ilçesinde kışlık ara ürün olarak 2 farklı 

baklagil ( yaygın fiğ, yem bezelyesi )ve 2 farklı buğdaygil (yulaf, İtalyan çimi) yem bitkisi ile 

hazırlanmış 8 farklı yem bitkisi karışımları ile yürütülmüştür. Deneme 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş 

ve biçime kadar 3 farklı zamanda (10.12.2014, 12.01.2015, 11.02.2015) klorofil miktarları 

ölçülmüştür. Klorofil ölçümü SPAD-502 Chlorophyl Meter cihazıyla yapılmış olup ölçümler güneşin 

etkin olduğu saatlerde ve havanın açık olduğu zamanlarda yapılmıştır. Ölçümler neticesinde yapılan 

istatistik analiz sonuçlarına göre buğdaygillerde en yüksek değer %75 Yaygın Fiğ - %25 Yulaf 

karışımda görülmüş olup yulaf değeri 45,61 olarak ölçülmüştür. En düşük buğdaygil değeri (32,52) ise 

%75 Yaygın Fiğ - % 45 İtalyan Çimi karışımında görülmüştür. Dönem itibarı ile bakıldığında 

buğdaygillerde klorofil miktarının en yüksek olduğu dönem Şubat ayında yapılan ölçümde görülmüş 

olup en düşük ise aralık ayında yapılan ölçümde olmuştur. Buğdaygillerde dönem- uygulama 

interaksiyonu incelendiğinde en yüksek klorofil değeri (50,82) ocak ayında ölçümü yapılan %75 

Yaygın Fiğ - %25 Yulaf karışımında yulafta bulunmuştur. İnteraksiyonda en düşük değer 26,52 ile 

%75 Yem Bezelyesi - %25 İtalyan Çimi karışımlarının aralık ayında yapılan ölçümünde görülmüştür. 

Baklagillerde ise karışımlarda en yüksek klorofil değeri %55 Yem Bezelyesi - %45 İtalyan Çimi 

karışımlarında 32,53 ile ölçülmüş olup en düşük değer %75 Yaygın Fiğ - %25 Yulaf karışımında 

28,50 ile ölçülmüştür. Dönem olarak bakıldığında en yüksek klorofil değeri aralık ayında yapılan 

ölçümde bulunmuş olup en düşük değer şubat döneminde görülmüştür. Baklagillerdeki dönem-

uygulama interaksiyonunda en yüksek değer aralık ayında ölçümü yapılan yalın yem bezelyesi 

uygulamasında olurken, en düşük değer %75 Yem Bezelyesi - %25 İtalyan Çimi karışımda 24,5 ile 

yem bezelyesinde ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde dönem ve uygulamalar 

bakımından farklılıklar görülmektedir. Ancak karışımlardaki buğdaygillerin zaman geçtikçe daha fazla 

klorofile sahip olduğu bunun da karışımda ekilen baklagil yem bitkisinin etkisi ile olduğu söylenebilir. 

Ancak buğdaygillerde zaman içerisinde artış görülürken baklagillerde dönem içerisinde düşüşler 

görülmektedir. Bunun sebebinin de zaman içinde buğdaygillerle yaşanan rekabet koşulları ve genetik 

karakter olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Yem bitkileri, Karışım, Klorofil metre 

 

Change Characteristics of Chlorophyl Contents in Different Times of 

Different Forage Crops Mixtures Conside 
 

ABSTRACT 

 

This research has been carried out with a mixture of 8 different forage crops prepared with 2 different 

legumes (common vetch, forage peas) and 2 different grass (oat, Italian ryegrass) forage crops as 

winter catch crops in Koçarlı in Aydın province between 2014 and 2015. The experiment was 

established with 3 replications and the amounts of chlorophyll were measured at 3 different times 

(10.12.2014, 12.01.2015, 11.02.2015). Chlorophyll measurements were made with a SPAD-502 

Chlorophyll Meter and measurements were taken at times when the sun was active and when the 

weather was clear. According to statistical analysis results, the highest value in grasses was found in 

75% common vetch - 25% oat mixture and the oat value was measured as 45.61. The lowest grass 
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value (32,52) was found in the mixture of 75% Common Vetch - 45% Italian ryegrass. As of the 

period, the highest amount of chlorophyll in the grasses was observed in the measurement made in 

February and the lowest in December. When period - application interaction is examined in grass, the 

highest chlorophyll value (50,82) was found in the oat mixture of 75% common vetch - 25% oat which 

was measured in January. The lowest value in the interactions was found in 75% of forage peas - 25% 

of Italian ryegrass mixtures with 26,52. In legumes, the highest chlorophyll value in the mixture was 

measured as 32,53 in the 55% forage peas - 45% Italian ryegrass mixtures and the lowest value was 

measured as 28.50 in the common vetch - 25% oat mixture. When we look at the period, the highest 

chlorophyll value was found in December and the lowest value was seen in February. The highest 

value in the period-practice interactions in the legumes was in the püre forage pea applications, which 

was measured in December, while the lowest value was measured in the forage pea with 24.5 in 75% 

forage pea - 25% Italian ryegrass mixtures. When the results obtained are examined, there are 

differences in terms and applications. However, it can be said that the grass in the mixture has more 

chlorophyll as time goes by the influence of the legume forage crop which is added in the mixture. 

However, while the increase in grass has increased over time, there has been a decrease in legumes 

during the period. It can be considered that the reason for this is the competition conditions with grass 

species and the genetic character 

 

Keywords: Forage crops, mixture, chlorophyl meter 
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ÖZET 

 

Manisa Alaşehir alt havzası (Gediz Havzası) (Türkiye) yeraltı suyu besleniminin akifer bazlı 

izlenmesi ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı alansal yeraltı suyu beslenim haritasının oluşturulması 

konusunda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bir proje 

geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında toplamda pek çok araştırma ve/veya inceleme kuyuları açılmış 

olup, araştırma kuyularında zemin karakterizasyonu belirlenmekte ve seçilen 3 kuyuda 5, 10 ve 15 m 

derinliklerde nem sensörleri vasıtası ile hacimsel su içeriği ölçümleri yapılmaktadır. Gediz havzası 

Türkiye’de Ege Bölgesinde oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bu çalışmaya konu olan alan ise 

Alaşehir alt havzasıdır. Çalışma sırasında hacimsel su içeriği değerlerini ölçüp kaydetmek üzere nem 

sensörleri yerleştirilen kuyular ve toplam çalışma alanı harita üzerinde sunulmuştur. Nem sensörlerinin 

çalışma prensibi ve kuyulara yerleştirilme işlemleri açıklanmıştır.  

Yer altı suyu beslenimi, direkt olarak ölçülememekte sadece tahmin hesapları doğrultusunda 

belirlenebilmektedir. Bununla beraber bu hesaplamalar sırasında kullanılacak hidrolojik parametrelerin 

bir kısmı ise direkt olarak ölçülebilmektedir. Ölçülen bu parametrelerin büyük bir çoğunluğu ise 

mevsimsel koşullarla değişiklik göstermektedir. Bu sebeple özellikle yeraltı suyu seviyesi ve su içeriği 

değerleri mevsimsel koşullar göz önünde bulundurularak takip edilmelidir. Bu çalışmada da ilgili 

proje kapsamında seçilen 3 kuyuda zeminin suya doygun olmayan bölgesinde gerçekleştirilen 

hacimsel su içeriği ölçümleri sunulmuş, mevsimsel değişiklikleri ortaya koyulmuş ve hacimsel su 

içeriği değerleri ile su emme ve hidrolik iletkenlik değerleri arasındaki bağıntılar incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Yeraltı suyu beslenimi, hacimsel su içeriği, nem sensörleri  

 

Monitoring The Volumetric Water Content of Alaşehir Basın Groundwater 

Recharge 
 

ABSTRACT 

 

A Project has been evaluated investigating the groundwater recharge with the basis of the 

aquifer and mapping the groundwater recharge by Geographical Information System (GIS) technique 

in Manisa Alaşehir sub-basin (Gediz Basin) (Turkey) which was funded by the Scientific and 

Technological Research Council of Turkey (TUBITAK). In this respect, many investigation and/or 

monitoring wells had been drilled, soil characterization was done and volumetric water content 

measurements are being held in 3 selected wells at varying depths of 5, 10 and 15 m via soil moisture 

sensors. Gediz basin is located in a very large area in the Eagen Region of Turkey. The related study 

area, Alaşehir basin, is a sub-basin of Gediz basin. The wells which soil moisture sensors located to 

measure and record the volumetric water content and the whole study area is presented on the map. 

The operating method of the soil mositure sensors and the process of locating the sensors in the wells 

were explained as well.  

The groundwater recharge cannot be directly measured but can be obtained by several 

estimation methods. Nevertheless, such hydrological parameters used to estimate the groundwater 

recharge can be directly measured. However, these measured parameters are usually affected by the 

seasonal changes such as climate itself. Thus, the parameters especially the groundwater level and 

water content data should be monitored regarding the seasonal changes. In this study the 

measurements of volumetric water contents of 3 wells at varying depths of vadose zone were obtained 
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and presented, the assessment of the variation of the data with seasonal changes was done and the 

correlations between the volumetric water content and suction and hydraulic conductivity were 

evaluated. TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen projelerde ve ilgili yayınlarında TÜBİTAK 

desteğinin belirtilmesi zorunludur.  

 

Keywords: Groundwater recharge, volumetric water content, soil moisture sensors 
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ABSTRACT 

 

This experiment was conducted to investigate the effects of different selection methods 

applying by criterion of body weight to obtain meat type quail parent lines. For this purpose, line M55 

was subjected to individual selection for five week BW while a reciprocal recurrent selection method 

was applied to lines R33 and S55. Selection lasted two generations. Live weight changes as well as 

selection lines, sexual maturity age and weight, egg weight and production were investigated in the 

parent generations. Five week body weights in the parents of M55, R33 and S55 lines were obtained 

and were 299.0±3.03, 285.3±3.01 and 280.4±2.80 g in the first generation; 314.8±2.90, 316.6±4.14 ve 

306.8±3.11 g in the second generation.Egg production in the lines was obtained %73.4±3.32, 

%77.6±4.34 and % 75.8±4.65; egg weight was obtained 12.7±0.06, 11.9±0.04 and 12.1±0.04 g in the 

M55, R33 and S55 lines in the first generation. The values were obtained %74.6±5.58, %77.8±4.47 

and %78.3±4.43 (P<0.05); 12.72±0.07, 12.59±0.05 and 12.56±0.05 g (P>0.05) in the second 

generation, in selection lines respectively. As a result, selection lines were observed despite significant 

increases in live weight, egg production and egg weight by generations was not a significant 

difference. However, reciprocal selection lines in both generations, individual selection line had a 

higher yield of egg. 

 

Keywords: Quail, body weight, selection, egg weight, egg production 
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ÖZET 

 

Algılanan öğrenme, gerçekleşen bir öğrenmeyle ilgili inanç ve duyguların bütünüdür. 

Öğrenme sürecinde kazanılan bilgi ve beceriler öğrenenin kendisi tarafından geriye dönük olarak 

değerlendirilir. Akademik öz-yeterlik ise, öğrencinin akademik bir işi başarıyla tamamlayabileceğine 

ilişkin inancıdır. Kendi öğrenme kapasitesine ve yeteneklerine güvenmeyen öğrenenlere kıyasla, bir 

görevi yerine getirmek için gerekli yeteneğin ve kontrol gücünün kendilerinde bulunduğuna inanan 

öğrenciler bir beceriyi kazanma ya da bir konuyu öğrenme sürecine daha kolay uyum sağlamakta, 

daha sıkı çalışmakta, zorluklarla karşılaştıklarında daha dayanıklı olmakta ve yüksek başarılar 

sergilemektedirler. 

Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarının her birini meslekleri gereği başarılı bir 

şekilde kullanmak ve geliştirmek zorunda olan hemşirelik bölümü öğrencileri, teorik bilgilerin 

öğrenildiği ve klinik uygulamalarla bunların pekiştirildiği eğitim programlarını içeren bir eğitim 

örüntüsünde geçmektedirler. Verilen eğitimde amaç; öğrenciye bilişsel, duyusal ve psikomotor boyutta 

temel bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Hemşirelik öğretiminde niteliğin ve sosyal yeteneklerin 

arttırılmasının yanında, bireyin kendi yeteneklerine ilişkin bakış açısının da dikkate alınması ve bunun 

bireyin eylem yeteneğinin önemli bir öğesi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada 

bireyin kendine ilişkin yaptığı tahminler ve değerlendirmeler ifade edildiğinde öne çıkan kavramlardan 

olan akademik öz-yeterlik ve algılanan öğrenme kavramları, hemşirelik öğretimine ilişkin olarak ele 

alınmıştır. 

Yapılan araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini belirlenen üç üniversitenin 

hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmakta ve araştırma için gerekli olan veriler üç bölümden oluşan 

bir anket formu ile araştırmaya katılmaya kabul eden 1, 2, 3 ve 4 sınıf hemşirelik öğrencilerinden 

(n:400) toplanmaktadır. 

Veri toplamada kullanılan anketin ilk bölümünde sosyo-demografik özellikleri içeren toplam 

19 soru yer almıştır. İkinci bölümdeki Algılanan Öğrenme Ölçeği 9 maddeden ve “Bilişsel”, 

“Duyuşsal”, “Psikomotor” olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm olan Akademik 

Öz-Yeterlik Ölçeği ise 33 maddeden ve “Sosyal Statü”, “Bilişsel Uygulamalar”, “Teknik Beceriler” 

olmak üzere 3 alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, SPSS programı 

kullanılarak, yüzde dağılımları, t-testi, varyans ve korelasyon analizleri uygulanacak, önemlilik düzeyi 

.05 olarak alınacaktır. Çalışma için gerekli etik izinler alınmıştır. Veriler toplanmaya devam 

etmektedir. 

Hemşirelik eğitimi verilen kurumlarda bu konuyla ilgili yeterli araştırma bulunmamaktadır. 

Ancak bu alanda yapılan çalışmalarda öz-yeterlik düzeyi ile derslerdeki başarıları arasında ve öz 

yeterlik ile hemşirelikte akademik performans arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Yapılan bu araştırmada da akademik öz-yeterlik ve algılanan öğrenme kavramları arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olması beklenmektedir. Çalışma sonucunda öğrencilerin algılanan öğrenmeleri ve 

akademik öz-yeterliklerini etkileyen etmenler bilinerek öğretim elemanları öğrencilerini, öğrencilerde 

kendilerini daha iyi tanıyacağı düşünülmektedir. Bu şekilde öğretim elemanlarının öğrencilerin 

öğrenmesine, öğrencilerin de kendi öğrenmelerine katkı sağlayabilecek daha etkin stratejiler 

geliştirilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca araştırmada kullanılacak olan ölçme araçlarının alt 

boyutlarının cevap aranan sorun için etkili ve uyumlu bir kaynak olduğu; elde edilen verilerin 

hemşirelik öğretiminin niteliğini arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalara geçerli bir veri kaynağı 

oluşturacağı düşünülmektedir. 
  

Anahtar kelimeler : hemşirelik, hemşirelik eğitimi, algılanan öğrenme, akademik özyeterlik 
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Studying The Relationship Between Perceived Learnıng and Academic Self-

Effıcacy in Nursing Students  
 

ABSTRACT 

 

Perceived learning is the whole of beliefs and emotions related to learning. The knowledge 

and skills acquired during learning process are evaluated by the learner retrospectively.But academic 

self-efficacy is a student’s belief that he/she can complete a work successfully.Compared to the 

learners that do not rely on their learning capacities and abilities, students that believe they possess the 

ability and control power required in completion of a task,can accommodate to the process of gaining 

a skill or of learning a topic more easily,work harder, be more durable when they encounter difficulties 

and demonstrate higher successes.Nursing students who have to utilize and develop each of the 

cognitive,affective and psychomotor learning domains successfully,pass through an education pattern 

where theoretical data are learned and reinforced with clinical applications.  

The aim of the education is to provide student with basic knowledge, skill and attitude at the 

cognitive, emotional and psychomotor dimension.In nursing education,as well as improving the 

quality and social talents,student’s viewpoint toward his/her own abilities should be considered and it 

should be accepted as an important element of individual’s action capability.In this research, the 

estimations and evaluations made by individual related to him/her are reviewed the academic 

self/efficacy and perceived learning that are among the prominent concepts were taken related to 

nursing education.  

The research has a complementary type.The scope of research comprised of the nursing students of 

predetermined three universities and the data required for research were collected through a survey 

form consisted of three parts from 1,2,3 and 4 grades nursing students(n:400)who accepted to 

participate in research.  

There are a total of 19 questions including Sociodemographic characteristics in the first part of 

survey.In the second part,“The Perceived Learning Scale”comprised of 9 items and three 

subscales;“Cognitive”,“Affective” and “Psychomotor”.The third part, “Academic Self-Efficacy Scale” 

included 33 items and 3 subscales; “Social Statue”, “Cognitive Applications” and “Technical Skills”. 

In resolution of data,SPSS program will be used, percentage distributions,t-test, variance and 

correlation analyses will be performed and significance level will be taken as .05.For study necessary 

permissions were obtained. Data are still being collected.  

There is insufficient research about this topic in organizations where nursing education is 

provided.However,in studies carried out on this topic demonstrated a positive relationship between 

Self-Efficacy level and successes in courses and also between Self-Efficacy and Academic 

Performance in Nursing.In present study also a positive relation is expected between Academic Self-

Efficacy and the perceived learning concepts. At the end of study, it is thought that instructors will 

recognize their students and the students themselves better through understanding the factors affecting 

students’ perceived learning and academic self-efficacy.That way, instructors may develop more 

effective strategies that will contribute to students’ learning. Besides, it is also thought that the 

subscales of measurement tools to be used in research are an effective and congruent resource for a 

problem for which an answer is being sought.The data obtained would be a valid data resource for 

studies to be carried out toward improving the quality of nursing education. 

 

Keywords: nursing, nursing education, percieved learning, academic self-efficacy 
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ÖZET 

 

Duygusal zeka; bireyin hem kendisi hem de ilişkide bulunduğu insanlar üzerinde olumlu etkisi 

olan “duyguların farkında olma”, “duyguları yönetme”, “kendini motive etme”, “empati”ve “sosyal 

beceriler” gibi kavramları içermektedir. İnsanların yaşamdan doyum almaları, mutlu ve başarılı 

olabilmeleri için duygusal zekanın bilişsel zekadan iki kat daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Hemşirelerin de hastalar ile iyi ilişki kurabilmeleri için; duygularının farkında olabilen, duygularını 

yönetebilen, empati yapabilen, kendi kendini motive edebilen ve etkin iletişim kurabilen, bir başka 

deyişle duygusal zeka becerileri gelişmiş bireyler olmaları gerekmektedir. Araştırmacılar, hemşire 

adaylarının hemşireliğe alınmadan önce duygusal zeka yeteneklerinin değerlendirilmesi ve kişiler arası 

becerilerinin eğitim sırasında geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Bu araştırma, öğrenci hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış 

tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 371 

hemşirelik öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler iki bölümden oluşan bir anket 

formu ile toplanmıştır. Birinci bölümde sosyo-demografik özellikleri içeren “Kişisel Bilgiler Formu”, 

ikinci bölümde ise Schutte ve ark. (1998) tarafından geliştirilen, Austin ve ark. (2004) tarafından 41 

madde olarak düzenlenen ve Tatar, Tok ve Saltukoğlu’ nun (2011) Türkçe geçerlilik ve güvenirliliğini 

yaptığı 41 sorudan oluşan Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği yer almaktadır. Elde 

edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılarak sayı, yüzde dağılımları alınmış, t 

testi ve varyans analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde alfa önemlilik düzeyi 0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği’ nin toplam puanında (X=141,35±15,12) ve 

İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi alt boyutunda öğrenci hemşirelerin puan ortalamalarının 

(X=43,63±5,67) yüksek düzeyde, duyguların kullanımı alt boyutunda (X=19,67±2,83) düşük düzeyde 

ve Duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda (X=33,41±4,77) orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Sosyo-demografik özellikler ile ölçek toplam puanı ve alt boyutları karşılaştırıldığında ise cinsiyet, 

sınıf düzeyi, en uzun yaşanan yerleşim yeri, mezun olunan lise ve kardeş sayısı arasında anlamlı bir 

fark bulunmuştur. 

Duygusal zekanın geliştirilmesinde öncelikle öğrencilerin kendi bireysel özelliklerini fark 

etmeleri, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeleri, olaylar karşısındaki duygusal tepkilerini 

değerlendirmeleri sağlanmalı ve duygularını kontrol etme becerilerinin kazandırılması için destek 

verilmelidir. Son derece karmaşık ve çok yönlü olan hemşirelik mesleği üyelerinin bu konuda 

desteklenmesi, gereksinimlerin belirlenmesi ve duygusal zekayı geliştirmeye yönelik eğitim 

programlarının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: hemşirelik, öğrenci hemşire, duygusal zeka-nursing 

 

Examining The Emotional Intellgence Levels of Nurse Students  
 

ABSTRACT 

 

Emotional intelligence includes such concepts as “to notice the emotions”, “to guide the 

emotions”, “to motivate herself/himself”, “empathy” and “social skills” that have positive effects on 

both herself/himself and the people that they interact with. It is emphasized that the emotional 

intelligence is two-fold important than cognitive intelligence for humans to be satisfied with the life, 

be happy and successful. For nurses to set good relationships with the patients, they must be 

individuals that are aware of their emotions, able to guide their emotions, to empathize with others, to 
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motive themselves and to set effective communication; in other words they should be individuals with 

developed emotional intelligence skills. Researchers state that nursing candidates’ emotional 

intelligence abilities should be evaluated before enrollment and their interpersonal skills be developed 

during education.  

This research is a descriptive type of study carried out to determine the emotional intelligence 

levels of nursing students. The sampling of research consisted of 371 nursing students who accepted to 

participate in research. The data required for research were collected through a questionnaire including 

two parts. In the first part there is a “Personal Information Form” including Sociodemographic 

characteristics and in the second part a “Revised Schutte Emotional Intelligence Scale” (including 41 

questions) developed by Schutte et al. (1998), arranged by Austen at al. (2004) as 41 items and the 

Turkish validity and reliability were checked by Tatar, Tok and Saltukoğlu (2011). In the assessment 

of the data obtained, a SPSS program was used, its number and percentage distributions were 

calculated and t-test and variance analysis was performed. During analysis of data, alpha significance 

level was accepted as 0.05.  

The mean total scores of nursing students were found at higher levels in “Revised Schutte Emotional 

Intelligence Scale” (X=141,35 ± 15,12) and in “arrangement of the optimism/mood subscale” 

(X=43,63 ± 5,67); however, they were at the reduced levels in the “use of emotions subscale” 

(X=19,67 ± 2,83) and at the medium levels in “evaluation of emotions subscale” (X=33,41 ± 4,77). 

When Sociodemographic features were compared with the total scores of scale and subscores a 

significant difference was found between gender, class level, the longest lived place of settlement, the 

high school graduated and the number siblings. 

In development of emotional intelligence, students should first notice their personal characteristics, 

discover their strengths and weaknesses, evaluate their emotional reactions against events and they 

should be supported to acquire skills to control their emotions. Members of the nursing profession 

which is extremely complicated and multi-dimensional should be supported on this topic, their needs 

be identified and training programs toward improving emotional intelligence must be developed. 

 

Keywords: nursing, nursing student, emotional intelligence 
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Malzemenin İletkenlik Ölçümü 
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ÖZET 

 

ABO3 perovskit ailesinden elde edilen seramik esaslı malzemeler, gaz ortamına bağlı olarak 

ara sıcaklıklarda hem proton hem de oksijen iyonu iletkenliği gösterirler. Onların bu çok-türlü iletim 

özelliklerinden dolayı, bu özellikleri geliştirmeye yönelik yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Barium 

cerate ve barium zirconate gibi bu tür seramik materyallerin, sensörler, gaz ayırma membranları, yakıt 

pilleri ve elektrolizörler gibi çeşitli uygulama alanları mevcuttur [1, 2]. Bu çalışmanın genel amacı, 

orta sıcaklıkta (500-800 ° C) çoklu iletim özelliği gösteren malzemeleri ve iletkenliklerini yakıt 

pillerinde elektrolit malzeme olarak kullanımı bakımından araştırmaktır. Elde edilen sonuçlar 

literatürdeki deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma projeleri birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: FEF. A4. 17. 010. 

 

Anahtar kelimeler: Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) 

 

Conductivity Measurement of Mixed - Ion Conducting Ceramic Material 

for IT-SOFCs 
 

ABSTRACT 

 

Ceramic based materials from the ABO3 perovskite family, exhibit both proton and oxide ion 

conductivity at intermediate temperatures depending on the gaseous environment. Due to these multi-

species transport features of them, there has been lot of research focused on improving their properties. 

These types of ceramic materials such as barium cerate and barium zirconate have been envisioned to 

be used for various applications such as sensors, gas separation membranes, fuel cells and 

electrolysers [1, 2]. The overall aim of this study is to investigate these type of perovskite electrolyte 

materials in terms of conductivity behaviour along with multi–species transport at the intermediate 

temperature (500–800 °C). Then the results were compared to the experimental data in literature. This 

work was supported by the Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit.  

 

Keywords:Orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri, perovskit malzemeler, çift iyon iletici iletkenler, 

elektronik özellikler. 
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ÖZET 

 

Hemşirelik eğitimi; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını kapsayan bir eğitim 

sistemidir. Bilişsel alan düşünceye dayalı eğitsel hedeflerin sınıflanması, duyuşsal alan insanın 

duygularını içeren davranışları, psikomotor alan duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması 

sonucu ortaya çıkan davranışları kapsamaktadır. Hemşirelik eğitim sistemi, klinik uygulama ve teorik 

bilgi olmak üzere birbirini tamamlayan farklı iki bölümden oluşmaktadır. Uygulamaya dayalı tüm 

disiplinlerde olduğu gibi hemşirelik eğitiminde de eğitim programının iki temel öğesi olan teori ve 

uygulama, bütünleştirilmeli ve öğrenim deneyimlerine dayandırılmalıdır. İntörnlük eğitim programı, 

öğrencinin profesyonel ve güvenli bakım hizmeti sunabilmesi için, üç yıllık hemşirelik eğitimi 

süresince kazandırılması planlanan bilgi, beceri ve tutumları gerçek yaşamda pekiştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir hemşirelik fakültesinde 

öğrenimine devam eden intörn hemşirelerin, hemşirelik eğitiminde kazandırılması planlanan duyuşsal 

ve psikomotor becerilerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı türde bir çalışmadır. 

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir hemşirelik fakültesinin son sınıfında 

öğrenim gören toplam 192 intörn hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, 17 sorudan oluşan 

“Sosyo-Demografik Veri Formu” ve araştırmacı tarafından Hemşirelik Fakültesi Entegre Eğitim 

Sistemi Lisans Eğitimi Temel Hemşirelik Becerileri Rehberi doğrultusunda geliştirilen 24 alt başlık 

altında gruplandırılmış, 162 sorudan oluşan “Hemşirelik Eğitiminde Kazandırılması Planlanan 

Duyuşsal ve Psikomor Becerileri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin 

değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket program kullanılarak, sayı, yüzde dağılımları ve ortalamaları 

alınmıştır. İntörn hemşirelerin dört yıllık hemşirelik eğitim programının kendilerine kazandırdığını 

düşündükleri duyuşsal ve psikomotor beceriler incelendiğinde; ortalamalarının 1.75±.83-2.94±.26 

arasında yer aldığı görülmektedir. Eğitim programının kendilerine kazandırdığını düşündükleri 

beceriler incelendiğinde; en çok “empati (2.60±.59)”, en az ise; “motivasyon (2.39±.71)” becerisini 

kazandıkları saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda intörn 

hemşirelerin en çok kazandıkları psikomotor beceriler, hastaların nabız muayenesi ve 

değerlendirmesini yapabilme (2.94±.26), beden kitle indeksi hesaplayabilme (2.91±.34) ve hastaların 

beden sıcaklığını ölçebilme (2.91±.31) iken, rahim içi araç takabilme (1.75±.83), rektal tüp 

uygulayabilme (1.95±.85) ve smear alabilme (2.00±.83) en az kazandıkları psikomotor beceriler olarak 

saptanmıştır. Yapılan bu araştırmada, intörn hemşireler genellikle bütün becerilerin kendilerine 

kazandırıldığını belirtmelerine rağmen daha önceki araştırmalara oranla bu becerilerin kazandırılma 

oranının azaldığı görülmektedir. Bu sorunu giderebilmek için, öğrencilerin uygulama alanlarının 

arttırılması, bu alanlarındaki öğrenci yoğunluğunun azaltılması, intörn hemşirelerin yoğun bakım, acil 

servis gibi komplike alanlarda uygulama yapmaları ve klinik uygulamalarda sistem 

değerlendirmelerine daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: hemşirelik eğitimi, duyuşsal beceriler, psikomotor beceriler, hemşirelikte mesleki 

beceriler  
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Evaluation of Affective and Psychomotor Skills Planned To Be Acquired 

During Nursing Education 
 

ABSTRACT 

 

Nursing education is an education system that encompasses cognitive, affective and 

psychomotor learning areas. The cognitive domain covers the classification of thought-based 

educational targets; the affective domain encompasses the behaviors that contain emotions of humans; 

the psychomotor domain includes sense organs and the behaviors that emerge as a result of 

collaboration of mind and muscles. The nursing education system is comprised of two sections that are 

different and complete each other; clinic application and theoretic knowledge. As in all application-

based disciplines, also in nursing education two fundamental elements of education program (theory 

and application) should be integrated and be based on learning experiences. In order for students to 

offer professional and safe care services, the internship training program aims to help them to 

reinforce the knowledge, skills and attitudes they acquired throughout the three-year education process 

in real living conditions. This research is a descriptive type of study carried out to evaluate the 

affective and psychomotor skills planned to be acquired in nursing education to intern nurses receiving 

education in a nursing faculty during 2015 – 2016 education-teaching year. A total of 192 senior intern 

nurses receiving education at a nursing faculty in 2015 – 2016 academic year, comprised the universe 

of research. As data collection tools the “Socio-demographic Data Form” (consisted of 17 questions) 

and “Evaluation of Affective and Psychomotor Skills Planned to be Acquired in Nursing Education 

Form” (consisted of 162 questions) were used; second form’s questions were grouped under 24 

subtitles that were developed in line with Nursing Faculty Integrated Education System Undergraduate 

Education Basic Nursing Skills Guide and scored between 1 and 3 points. During assessment of 

research data SPSS 22.0 version package program was used and number, percentage distributions and 

averages were taken. When the affective and psychomotor skills of intern nurses that they thought they 

have gained during four-year nursing program are scrutinized, it is observed that their averages are 

between (1.75 ± .83 - 2.94 ± .26). When the skills that education program provided them were 

examined, nurses thought they had gained at most “empathy” (2.60 ± .59) and at least “motivation” 

(2.39 ± .71) skills. As a result of assessment of data obtained from research, the psychomotor skills 

that intern nurses thought they gained most were as follows; to be able to check and evaluate pulse 

(2.94 ± .26), to calculate patients’ body mass index (2.91 ± .34) and to measure their body temperature 

(2.91 ± .31). The skills that least gained by them were to place intrauterine device (1.75 ± .83), to 

place rectal tube (1.95 ± .85) and to take smear (2.00 ± .83). In this research, although intern nurses 

were generally stated that they had gained all necessary skills acquired to them, a decline was 

observed in skill providing rate compared to previous studies. In order to address this problem the 

following recommendation are made; the fields in which students practice must be increased, the 

student intensity in application fields should be decreased, intern nurses should practice in complicated 

areas such as intensive care and emergency service and more place should be given to system 

assessments in clinic applications.  

 

Keywords: nursing education, affective skills, psychomotor skills, professional skills in nursing. 
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The Role of Social Media in Ready Wear Retail Sector 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the increased use of social media by consumers, many sectors such as the 

retail sector has a positive impact. Social media as a tool to build online relationships with 

stakeholders adopting firms are positive feedbacks. Retail sekötür want to convey their messages of 

organizations in the social media platforms to communicate through social marketing tools have 

become very important. 

Retail brands, created in the minds of consumers in order to stay young and vibrant legal entity that is 

required to be active and effective. Perform social media activities and target consumer group is a 

unique opportunity to share them with. Social networking fans in the clubs, create microblogging rapid 

message delivery to take advantage of the video sharing with corporate ads or social activities video at 

the same time with thousands of people to share, and for this to make any payment to through social 

media can be realized. Businesses that significant progress in this area in a short time and hundreds of 

thousands of social media to communicate with the person they are seen as interactive. Online 

observations and online social media services obtained from the data through this study, the retail 

industry of using social media brands efficiency which influenced the direction of extensive research 

by retail brands communication strategy on the use, value and impact assessment aims. 

 

Keywords: Brand, digital marketing, social media 

 

Hazır Giyim Perakende Sektöründe Sosyal Medyanın Rölü 
 

ÖZET 

 

Son yıllarda tüketiciler tarafından sosyal medya kullanımının artması, pek çok sektörü olduğu 

gibi perakende sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Sosyal medyayı çevrimiçi paydaşlarıyla ilişki 

kurmak için bir araç olarak benimseyen firmalar olumlu geri dönüşler almaktadır. Perakende 

sekötüründeki kurumların iletmek istedikleri mesajları sosyal medya platformları aracılığı ile iletmesi 

ile sosyal pazarlama araçları çok önemli hale gelmişlerdir. Perakende markaların, genç ve canlı 

kalabilmek için tüketici zihninde oluşturdukları tüzel kişilikle aktif ve etkin olmaları gerekmektedir. 

Sosyal medya ortamı etkinlikler gerçekleştirmek ve hedef tüketici kitleleriyle bunları paylaşmak için 

eşsiz bir fırsattır. Sosyal ağlarda taraftar kulüpleri oluşturmak, mikrobloglarda hızlı mesaj ulaştırma 

avantajlarından yararlanmak, video paylaşımlarıyla kurumsal reklamları veya sosyal etkinliklerin 

videolarını aynı anda binlerce kişiyle paylaşabilmek ve bunun için bir bedel ödememek sosyal medya 

sayesinde gerçekleşebilmektedir. İşletmelerin bu alanda kısa sürede önemli mesafe kaydettikleri ve 

sosyal medya ortamında yüzbinlerce kişiyle interaktif olarak iletişim kurdukları 

görülmektedir.Çevrimiçi gözlem ve çevrimiçi sosyal medya servislerinden elde edilen veriler 

aracılığıyla bu çalışma, perakende sektöründeki sosyal medya kullanımının markaların verimliliklerini 

hangi yönde etkilediği yönünde geniş kapsamlı bir araştırma yaparak, perakende markalarının iletişim 

stratejileri üzerindeki kullanımını, değerini ve etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  
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ÖZET 

 

AgNbO3 and AgTaO3 ‘ın elektronik, elastik ve dinamik özelliklerini basınç altında yoğunluk 

fonksiyonelini baz alarak çalıştık. Değişim korelasyon etkilerinin modellenmesinde yerel yoğunluk 

yaklaşımı kullanıldı. AgNbO3 and AgTaO3’ ın elektronik band yapıları, elastik sabitleri, optik ve 

statik dielektrik sabitleri, Born efektif yükleri, fonon band yapıları ve durum yoğunlukları (DOS) 

kübik fazda ilk defa basınca bağlı olarak ilk ilke yöntemiyle hesaplandı. Aynı zamanda bu bileşikler 

için bulk modülü, Young modülü, shear modülü, Poisson oranı, anizotropi facktörleri, ses hızları ve 

Debye sıcaklıkları hesaplandı. Ayrıca mevcut teorik ve deneysel sonuçlarla da kıyaslama yapıldı.  
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Investigation of Electronic, Elastic and Dynamic Properties of AgBO3 (B: 

Nb, Ta) Under Pressure: First Principle Calculation 
 

ABSTRACT 

 

Based on the density functional theory we studied the electronic, elastic and dynamic 

properties of AgNbO3 and AgTaO3 compounds under pressure. The local density approximation was 

used for modeling the exchange correlation effects. Electronic band strucutures, elastic constants, 

optical and static dielectric constants, Born effective charges, phonon band structure and density of 

state (DOS) of AgNbO3 and AgTaO3 in cubic phase were studied as depenedence pressure with first 

principle method for the first time. For these compounds, we also calculated the bulk modulus, 

Young’s modulus, shear modulus, Poisson’s ratio, anisotropy factor, sound velocities, Debye 

temperature. We have also made some comparisons with related experimental and theoretical data that 

is available. 
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ABSTRACT 

 

The greater European spruce bark beetle, Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: 

Curculionidae) is one of the serious pests of spruce in Eurasia. Today it is present in most of Eurasia 

including northeastern Turkey. After its discovery in 1966 in oriental spruce, Picea orientalis (L.) 

Link. forests in Turkey, mechanical and chemical control measures have respectively been applied 

against D. micans during the periods of 1966-1971 and 1972-1985. Despite control measures, 

expanding population built up a wide front in the early 1980s and infested nearly all stands in the 

eastern part of oriental spruce forests in the late 1990s, causing millions of oriental spruce trees to be 

killed during these outbreaks. A biological control program has been started since 1985 containing 

mass rearing of beetle’s specific predator Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae).  

Presently, forests host endemic population of the beetle in the eastern part of oriental spruce 

forests. This study aims to present data about the endemic population of D. micans in eastern part of 

its distribution (in Artvin) and colonization rate of R. grandis as a major component in management 

strategies. Field studies were performed during July-August of 2014 and 2015 in Artvin. A total of 

1265 spruce trees were investigated in 30 study plots (30 × 10 m size) and along 20 transects (50 m 

long). The results showed that among the spruce trees, 3.1% were infested by D. micans and 12.8% of 

these infested trees were colonized by the predator. D. micans larval galleries were all colonized. D. 

micans infestation rate was 4.1 times lower than the early 2000s in the same province. Similarly, R. 

grandis colonization rate was 4.4 times lower than the previous. 
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ÖZET 

 

Giriş: Üniversite eğitiminin başlaması ile birlikte öğrencilerin, o zamana kadar alıştıkları aile ortamları 

içerisinden ayrılmaları ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin şekilde yapmaya başlıyor olmaları 

beslenmelerinde yeni bir dönemi başlatmaktadır. Özellikle gençlik döneminde, beslenme alışkanlıkları 

ile ilgili ciddi sorunların yaşandığı gösterilmekte, bilinçsiz besin tüketimlerinin ve beslenmedeki 

bozukluklarının vücut algısı ve cinsiyet rolleri gibi psikolojik etmenlerle ilişkisi olduğu ortaya 

konmuştur. Gençler, diyet, egzersiz uygulamakta, beslenme alışkanlıklarını değiştirmekte ve yeme 

davranışlarındaki bozukluklar giderek artmaktadır.Gelecekte sağlık hizmeti verecek olan hemşire 

öğrencilerin olumlu yeme davranışları sergiliyor olmalarının hastalarına verecekleri bakım kalitelerini 

ve kendi yaşamları üzerindeki kontrollerini etkileyecek olması nedeniyle yeme davranışlarının ve 

beden algılarının belirlenmesi bu anlamda önem taşımaktadır. 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin yeme davranışları ve beden algılarının incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın örneklemini 2015-2016 öğretim yılında Ege 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi birinci (n=79), ikinci (n=103), üçüncü (n=85) ve dördüncü sınıfta 

(n=55) öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü katılan öğrenci hemşireler (n=322) oluşturmuştur. 

Veriler, üç bölümden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Birinci bölümde; sosyo-demografik 

özellikleri içeren “Tanıtıcı Bilgi Formu”, ikinci bölümde; “Hollanda Yeme Davranışları Anketi” ve 

üçüncü bölümde de “Vücut Algısı Ölçeği Anketi” yer almaktadır. Araştırma için etik kuruldan ve 

kurumlardan gerekli yazılı izinler alınmıştır. Veriler SPSS for Windows 16.0 programı kullanılarak 

sayı, yüzdelik dağılımı ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Öğrencilerin; %78’inin kız öğrencilerden oluştuğu, 19-21 yaş grubunda olduğu, orta sosyo-

ekonomik düzeye sahip olduğu (%66,5), %40,4’ünün yurt yemekhanesinden yemek yediği ve 

%44,1’inin vakit bulamadığından ötürü öğün atladığı saptanmıştır. “Yediğiniz şey güzel kokuyor ve 

güzel görünüyorsa, genelde yediğinizden daha çok yer misiniz? sorusuna %32,6’sının sıklıkla ve 

“Başkalarını yerken görürseniz, sizde yemek yemek ister misiniz? sorusuna ise %32,3’ünün bazen 

yanıtını verdiği belirlenmiştir. Vücut algı toplam puanları ile cinsiyetleri karşılaştırıldığında, kız 

öğrencilerin (kız x=95,71 s=25,06) erkek öğrencilere (erkek x=84,09 s=28,55) göre daha yüksek 

puana sahip olduğu saptanmış (p<0,05) ve kız öğrencilerin vücut bölümlerinden memnuniyetlerinin 

erkeklere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda, hemşirelik öğrencilerinin yeme davranışlarının ve vücut 

algılarının gözden geçirilmesi, içinde bulundukları ruh hallerinin yemek yeme biçimi üzerindeki 

etkisinin yanı sıra besinlerin niteliklerinin yemek yemelerini ne kadar etkilediği ve kilolarına dikkat 

etme gibi yeme davranışlarına ve vücut algılarına yönelik etki unsurlarının göz önünde 

bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, daha büyük ve farklı örneklem grupları 

üzerinde yeni çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Sağlık Bilimleri 
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Examining The Eating Behaviors and Body Perceptions of Nursing 

Students  
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Along with the start of university education, separation of students from the 

accustomed familial environment and starting making their own free selections more prominently, 

initiates a new period. It was shown that, especially during youth, serious problems are experienced 

related to eating habits and also it was revealed that unconscious food consumption and eating 

disorders have relationships with psychological factors such as body perception and sexual roles. 

Youngsters practice diet, exercise and change their feeding habits, so the disorders in their eating 

behaviors are gradually increasing. To determine nursing students’ eating behaviors and body 

perceptions is highly important since demonstration of positive eating behaviors by nursing students 

who will provide health care in the future will affect the quality of care they will provide for their 

patients and the control over their own lives.  

AIM: This study was carried out to scrutinize nursing students’ eating behaviors and body perceptions.  

MATERIALS and METHODS: The sampling of this descriptive type of study comprised of nursing 

students (n=322) who were receiving education at the first (n=79), second (n=103), third (n=85) and 

fourth (n=55) grades of Ege University Nursing Faculty in 2015–2016 education year. Data were 

collected through a questionnaire consisting three sections. In the first section there was an 

“Introductory Information Form” including sociodemographic characteristics; in the second section a 

“Holland Eating Behaviors Survey” and in the third section a “Body Perception Scale Survey”. For 

research necessary permission were obtained from ethical committee and other institutes. Data were 

evaluated by using SPSS for windows version 16.0 program and number, percentage distribution and 

variance analysis.  

FINDINGS: It was found that 78% of students were female students, were in 19-21 age group, had 

medium socioeconomic level (66.5%), 40.4% were eating in dormitory dining hall and 44.1% have 

skipped the meal due to lack of time. The question of “If the food smells good and looks pretty, do you 

eat more than usual?” replied by 32.6% as frequently; but the question of “Do you want to eat if you 

see others eating?” replied by 32.3% as sometimes. When the total scores of body perception were 

compared with the genders it was observed that female students had higher scores (female x=95,71, s 

=25,06) than male students (male x=84,09, s= 28,55) (p<0.05) and female students’ contentment with 

body parts was lower than males’.  

CONCLUSION: In line with the findings obtained it was concluded that nursing students’ eating 

behaviors and body perceptions should be reviewed as well as the affect of their moods over the way 

of eating and how much attributes of nutrients could influence their eating. In addition the influential 

factors such as paying attention to weight, eating behaviors and body perceptions should be 

considered. Besides, further new studies on larger and different sampling groups are recommended 

Comments: 

 

Keywords: Yeme davranışı, Vücut algısı, Öğrenci HemşireEating behaviors, body perception, 

nursing student 

  

  



241 

 

Comparative and Statistical Analysis of The Law on The Public Debt in 

Kosovo 

 

Denaarapi 

Usaıd 

 

Luanvardarı 

Unıversıty Of Prızren 

 

Ertan Yaseri Hastürk 

Hacettepe Universitesi 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to compare the statistics on the pardoning of public debts to State 

Institutions and Public Enterprises, as well as to determine the criteria and procedures for the 

remission of these debts that the persons and legal entities have for the period up to 31 December 

2008. 

It is important to look at statistics of how active the investigation is from the date of entry into 

the country and how hard it is for those against borrowing. Statistical analyzes show that the gorillas 

benefit from this law and that their debts have been saved most of the time and that they are going to a 

more regular structure. 

These laws have also been documented in the literature search that they have abandoned the 

problems of borrowing. However, it is described as an injustice to the minorities who pardon the debt 

of the debt forgiveness laws without delay. 

 

Keywords: LAW, DEBT, KOSOVO, PUBLIC 
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ÖZET 

 

Bu çalışma ile kamuya ait bir üretme çiftliğinde yetiştirilen Almanya, Avusturya ve Türkiye orjinli 

Simental sığırların laktasyon süt verimleri ve damızlıkta kalma süreleri araştırılmıştır. 2015-2017 

yılları arasındaki dönemde damızlıktan çıkarılan Almanya orjinli 58, Avusturya orjinli 16, Türkiye 

orjinli 23 ineğe ait kayıtlar incelenmiştir. Süt verim özelliklerine dair, laktasyon süresi, laktasyon süt 

verimi, 305 günlük süt verimlerine ait ortalama değerler; Almanya orjinliler için sırasıyla 

354,50±10,718 gün, 6193,72±195, 246 kg, 5606,24±138,579 kg; Avusturya orjinliler için sırasıyla 

342,38±18,429 gün, 5929±359,996 kg, 5352,94±257,861 kg; Türkiye orjinliler için sırasıyla 

349,87±20,799 gün, 5897,22±418,868 kg, 5442,83±311,348 kg olarak bulunmuştur. Sonuçlara göre 

305 günlük süt verimi yönünden Almanya orjinli Simentaller birinci sırada yer alırken, Türk orjinliler 

ikinci ve Avusturya orjinliler üçüncü sırada yer almıştır. Ancak orjinler arasında süt verimleri 

açısından istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır. Damızlıkta kalma süresi açısından ise Avusturya 

ve Almanya orjinli hayvanlar arasındaki fark önemsizken, yabancı orjinli hayvanlarla Türk orjinli 

hayvanlar arasındaki fark istatistiksel olarak oldukça önemli çıkmıştır (P< 0,01). Damızlıkta kalma 

süresi Almanya orjinliler için 1182,86±28,203 gün, Avusturya kökenliler için 1108,63±58,937 gün ve 

Türkiye orjinliler için 570,09±73,591 gün olarak bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Damızlıkta kalma süresi, Süt verimi, Simental  

 

An Investigation on Milk Yield and Longevity in Different Origin 

Simmental Cows 
 

ABSTRACT 

 

The aim of the study was to determine the milk yield and longevity of German, Austrian and Turkish 

Simental cows raised in a breeding herd belongs to public institute. Records that belong to 58 German, 

16 Austrian and 23 Turkish Simental cows culled in 2015 and 2016 were used. The averages of 

lactation length, total milk yield and 305 days milk yields were found 354,50±10,718 day, 

6193,72±195, 246 kg, 5606,24±138,579 kg for German origin, 342,38±18,429 day, 5929±359,996 kg, 

5352,94±257,861 kg for Austrian origin, 349,87±20,799 day, 5897,22±418,868 kg, 5442,83±311,348 

kg for Turkish origin respectively. According to results, while German origins were placed in the first 

place for 305 days milk yield, Turkish origins were the second and Austrian origins were the third. But 

there was no statistically significant difference in terms of milk yield among the origins. In terms of 

longevity, difference between German and Austrian origin was not statistically important while 

difference between Turkish origin and other two origins was found statistically important (P< 0,01). 

Longevity was found for animals of German, Austrian and Turkish origin as1182,86±28,203 days, 

1108,63±58,937 days, 570,09±73,591 days respectively. 

 

Keywords: Longevity. Milk Yield, Simmental 
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ABSTRACT 

 

The article deals with the different approaches to the choosing training materials and using methods of 

electron dictionaries in the process of teaching. Much attention is directed to the role of electron 

dictionaries in teaching foreign languages and differences from print dictionaries. Translators and 

language professionals in general, always claimed that dictionaries are deficient. Some authors have 

also noted that these deficiencies are compounded by the fact that language professionals do not 

receive training in dictionary use, and therefore do not fully benefit from them. Electronic dictionaries 

include new search capabilities, not found in traditional dictionaries that could meet users’ needs. The 

aim of the thesis is to explain the importance of electron dictionaries in language teaching. The 

theoretical part of the study deals with the information provided by monolingual dictionaries and 

shows the role of a teacher in choosing the right dictionary for a particular class. The practical part 

analyses a set of activities based on dictionary work performed with a class of lower secondary school 

students. The focus was laid on activities which can be easily integrated in lessons at lower secondary 

schools. Teachers at language institutes for advanced students of English language recommend 

electron dictionaries as a source of important information concerning grammar, spelling, 

pronunciation, explanation and etymology of words. There are lots of materials which help students 

and teachers to work with dictionaries. Although teachers see the advantages and positive effects of 

dictionaries, they often encounter various difficulties in presenting them to students. Teachers also 

face the problem of choosing the right electron dictionary for their classes. The main goal of the 

present study is to help teachers to deal with these problems in order to lead a lesson by advantages 

and disadvantages of a particular kind of electron dictionaries, information provided by dictionaries.  

 

Keywords: electron dictionary, translation, tradition dictionary, monolingual, computer dictionary, 

computer translation 
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ÖZET 

 

Thymol (THL), kekik bitkisi (Thymus vulgaris) 'den elde edilen bir maddedir. Bu çalışmanın amacı 

THL'nin kan elektrolitleri (Na +, K + ve Ca +) üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Oreochromis 

niloticus balıkları 24 saat ve 96 saat süreler etkisinde besin yoluyla THL ektisinde ve kontrol olarak 

rastgele iki gruba ayrıldı. Balık kan dokusunda elektrolit seviyeleri spektrofotometrik yöntemlerle 

analiz edildi. THL'nin kan Na + seviyelerine etkileri azaldığı, ancak Ca + ve K + iyon seviyeleri 24 ve 

96 saat ortam sürelerinde arttığı gözlenmiştir. THL, O. niloticus'un kan dokusunda elektrolit seviyesini 

değiştirme eğilimi göstermiştir. 

 

Effect of Thyme Extract on Serum Electrolytes (Na+, K+ and Ca+) in Nile 

Fish 
 

ABSTRACT 

 

Thymol (THL) is an extract obtained from the plant Thyme (Thymus vulgaris). The objective of this 

study was to evaluate the effects of THL on the tissue of the blood electrolytes (Na+, K+ and Ca+) 

levels were investigated. Oreochromis niloticus were randomly divided into two groups firsth THL 

treatments to dietborne and control at 24 and 96 hours. Blood electrolytes levels in fish tissue were 

analyzed by spectrophotometric methods. The effects of THL on blood Na+ levels decreased, but Ca+ 

and K+ ion levels increased at 24 and 96 h. THL showed a tendency to change level of electrolytes in 

the blood tissue of O. niloticus. 

 

Keywords: Oreochromis niloticus, Thymus vulgaris, blood, Thyme, electrolytes 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to find the effects of purslane plant extract (Portulaca sp.) on the 

growth of the goldfish (Carassius auratus) fry. 

In the experiment, 13 fish were placed in each aquarium and the study was carried out with 4 

experimental groups with 3 replicates. One group consists of control groups and the other three groups 

(‰3, ‰6, ‰9) are include different amount of purslane plant extract. The fish were fed with four diet 

to satiation twice daily (09:00, 15:00). By siphoning water in experiment aquariums once a week, 

diminished water quantity was filled in with addition of water in same temperature. Water parameters 

were measured by YSI Professional Plus hand and field measurement instruments. All results are 

expressed as means ±SE. The statistical significance of differences between measured parameters was 

computed using analysis of variance (ANOVA) (Zar, 1984). Duncan’s New Multiple Comparison Test 

(SPSS 11.5 for Windows, General Linear Model-Univariate procedure, Post Hoc Tests) was used to 

determine significant differences between individual treatments when ANOVA detected that factors 

were significant at a p<0.05 level. 

According to the results of this study, the growth rates of the goldfish fry were parallel to the 

increase in the amount of purslane plant extract additives in the feed.In the end of the experiment, 

spesific growth rate was determined 0.11 ±0.004 g, 0.28 ±0.01 g, 0.34±0.02 and 0.53 ±0.03 g, fed on 

with control group, ‰3 purslane plant extract (PPE), ‰6 PPE and ‰9 PPE groups, respectively. 

There were significant differences between all groups for SGR values (p˂0.05). Survival rate was not 

significantly different (%100) in all groups (p˃0.05). 

  

Keywords: Goldfish, Carassius auratus, purslane plant extract, Portulaca sp., growth 
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ÖZET 

 

Sarımsak ekstraktından elde edilen organosulfur bir bileşik olan Allicin'in çok eski zamanlardan beri 

farmakolojik etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, Oreochromis niloticus balık serumunda 

aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferazın (ALT), gibi transaminazların % 1, % 5 ve 

% 10 düzeylerinde sarımsak (Allium sativum) özütleri ile beslenen balıkların 24 saat ve 96 saat ortam 

sürelerinde etkileri incelenmiştir. Sonuçlar,% 1 ve% 5 sarımsak ekstresinin 24 saatte ALT ve AST 

düzeylerinin etkisini arttırdığını gösterdi. Bununla birlikte,% 10 sarımsak özütü diyetinde, 96 saatte 

istatistiksel olarak önemli azalmalar gözlenmiştir. Bu sonuçlar diyet kaynaklı sarımsak özütün düşük 

dozlarının sağlıklı balıklar için olabileceğini gösterdi. 

 

Anahtar kelimeler: Oreochromis niloticus, sarımsak özütleri 

 

Effect of Diet-Borne Garlic extract on Transferase parameters (ALT and 

AST) of Nile Fish Oreochromis niloticus  
 

ABSTRACT 

 

Allicin, an organosulfur compound obtained from garlic extract, has been shown to have 

pharmacological effects since ancient times. The present study was carried out to determine levels of 

aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) in serum of Oreochromis 

niloticus that were fed with 1%, 5% and 10% of garlic (Allium sativum) experimentally added diet 

supplemented at 24 h and 96 h. The results showed that 1 % and 5% garlic extract increases effect of 

ALT and AST levels at 24 h. However, in 10% garlic extract diet, statistically significant decreased 

were observed at 96 h. These results showed that low doses of diet-borne garlic extract may be for fish 

healthy.  

 

Keywords:Transferase parameters, Allium sativum, Oreochromis niloticus, blood 
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ABSTRACT 

 

In this study, the effects of annealing temperature and pre-deformation on the microstructure 

of ε (h.c.p.) and α' (b.c.c) martesite phases has investigated SEM and TEM. TEM investigations 

showed that the orientation relationship between γ(f.c.c.) and martensite phases corresponds to Shoji–

Nishiyama type. The results show that the maximum shape memory effect (SME) is obtained by the 

annealing temperature and pre-deformation rate. At high deformation rate, there were two observed 

products of these plate crossing: a new orientation variant of ε martensite and deformation induced α' 

martensite. The shape memory effect decreases at high deformation rate, depending on attributed to 

suppressing γ→ε transformation of dislocation networks and impeding the reverse motion of the α' 

martensite crystals. In addition, the pre-deformation has stronger effect on the shape memory behavior 

than the annealing temperature.  

 

Keywords: Martensitic transformation, Deformation and thermally induced martensite, Shape 

memory effect, Fe–Mn–Si–Cr–Ni alloy 
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ABSTRACT 

 

Many researchers reported that science, technology, engineering and mathematics (STEM) education 

have a vital role to improve the national economy and educators are trying to develop integrated 

STEM education programs. In this study, qualitative and quantitative methods were used to examine 

the effectiveness of a problem based learning (PBL) activity integrating into STEM. The participants 

of the study were 22 middle school students in Turkey. The STEM attitude scale was used to examine 

students' attitudes towards STEM before and after PBL activity. After the implementation, a semi-

structured interview form was used to determine students' views about problem based STEM 

activities. The survey results showed that there is significant and positive change in students' attitude 

toward STEM disciplines. Also, students’ answers of interview questions support these results. The 

students stated that problem based STEM education is an effective method to develop and learn 21st 

century skills, make lesson fun, improve the image of the engineering profession, and choose a career 

in the future. As a result, the combination of PBL and STEM can provide meaningful learning and 

have students’ attitudes towards STEM disciplines positively. The students are eager to use PBL in 

STEM education. 

 

Keywords: Problem based learning (PBL), science, technology, engineering, and mathematics 

(STEM), attitude 

 

ÖZET 

 

Birçok araştırmacı, science, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminin ulusal 

ekonomiye fayda sağladığını ve eğitimcilerin entegre eğitim programları geliştirmeye çalıştıklarını 

ifade etmektedir. Bu çalışmada, nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılarak STEM'i entegre eden bir 

problem basel learning (PDÖ) aktivitesinin etkililiği incelenmiştir. Katılımcılar, Türkiye’deki devlet 

ortaokulunda okuyan 22 öğrenciden oluşmaktadır. PDÖ aktivitesinden önce ve sonra STEM'e karşı 

öğrencilerin tutumlarını incelemek için STEM tutum ölçeği kullanılmıştır. Uygulama sonrası ise 

öğrencilerin problem based STEM etkinlikleri hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Anket sonuçları, öğrencilerin STEM disiplinlerine karşı 

tutumlarının arttığını göstermektedir. Öğrenci görüşleri bu sonuçları destekler niteliktedir. Öğrenciler 

görüşlerinde, problem based STEM eğitiminin 21.yüzyıl becerilerinin gelişiminde ve öğrenmelerinde 

etkili olduğunu, dersi eğlenceli hale getirdiğini, mühendislik mesleğine olan ilgilerini artırdığını ve 

gelecekteki kariyerini seçmelerinde yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, PBL ile STEM'in 

birleştirilmesi etkinliği artırabilir, anlamlı öğrenme imkanı sağlayabilir ve STEM disiplinlerine karşı 

öğrenci tutumlarına etki edebilir. Öğrenciler, PDÖ'yi STEM ile birleştirmeye olumlu bakmaktadırlar. 
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ÖZET 

 

Yazar ile okuyucu arasında kurulan etkileşimli bir köprü olarak tanımlanan okuma, bireyin 

yaşamına yön veren önemli becerilerden biridir. Bu nedenle bireyin başarılı bir okuyucu olması 

gerekmektedir. Başarılı okuyucular hedeflerine ulaşabilmek için okuma aşamalarında çeşitli 

stratejilerden yararlanırlar. Bununla birlikte başarılı okuyucular güçlü ve zayıf yönlerine, neyi nasıl 

öğreneceğine, hangi bilişsel stratejinin ne zaman kullanılması gerektiğine yönelik farkındalığı da 

sahiptir. Bilişsel stratejilerin bilinmesi ve okuma sürecinin planlanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik yapılan bilinçli zihinsel davranışlar üstbilişsel okuma stratejileri olarak 

isimlendirilmektedir. Üstbilişsel okuma stratejileri; okuma amacını belirleme, önbilgilerini harekete 

geçirme, metnin içeriğine yönelik tahminler yapma, metnin önemli bölümlerini belirleme, okuma 

sürecinde anlayıp anlamadığını kontrol etme ve gerektiğinde okuma hızını değiştirme, okurken not 

alma ve grafik düzenleyiciler kullanma, okuma amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirme olarak 

sıralanabilir. Üstbilişsel okuma stratejilerinin öğretilmesinde sınıf öğretmenlerinin önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Çünkü birçok beceride olduğu gibi üstbilişsel okuma stratejilerinin temeli de ilkokulda 

atılmaktadır. Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalık düzeyinin ve öğrencilerinin 

üstbilişsel okuma stratejilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi 

önem kazanmaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile Türkçe 

derslerinde öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejileri geliştirmelerini sağlayan uygulamalara yönelik 

görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılarak 

gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale ilinde 

görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 204 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu; Schraw ve 

Dennison’ın geliştirdiği; Akın, Abacı ve Çetin’in Türkçeye uyarladığı Biliş Ötesi Farkındalık 

Envanteri; Özen ve Durkan (2016) tarafından geliştirilen Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma 

Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bilgisayar destekli bir istatistik programından 

yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalıklarının yüksek 

düzeyde olduğu, üstbilişsel farkındalık düzeyinin cinsiyete ve mesleki kıdeme göre anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırmaya katılan öğretmenlerin üstbilişsel okuma 

stratejilerini kullandırmaya yönelik olarak Orta Düzeyde Uygulanabilir düzeyinde görüş belirttikleri; 

üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırmaya yönelik olarak cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

olmadığı ancak mesleki kıdeme göre anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf 

öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırmaya yönelik 

görüşleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: Üstbilişsel farkındalık, üstbilişsel okuma stratejileri, sınıf öğretmeni - 

 

ABSTRACT 

 

Reading, defined as an interactive bridge between the author and the reader, is one of the important 

skills that guide one’s life. Therefore, the individual must be a successful reader. Successful readers 

benefit from various strategies in reading stages to achieve their goals. They also have a strong sense 

of their strengths and weaknesses, and awareness of what to learn and when to use which cognitive 

strategy. Metacognitive reading strategies are the conscious mental behaviors regarding knowledge of 
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cognitive strategies and the planning, monitoring and evaluation of the reading process. Metacognitive 

reading strategies can be listed as determining the purpose of reading, activating prior knowledge, 

making predictions about the content of the text, identifying important parts of the text, checking 

whether they understand the reading process and changing the pace of reading if necessary, taking 

notes, using graphic organizers and evaluating whether reading serves its purpose or not. Primary 

school teachers play an important role in teaching of metacognitive reading strategies because like 

many other skills, the metacognitive reading skills are also first introduced at primary school. 

Therefore, it is important to determine the level of metacognitive awareness of primary school teachers 

and their views on practices to improve metacognitive reading strategies. This research aims to 

determine the relationship between the level of metacognitive awareness of primary school teachers 

and their opinions about the practices enabling students to develop metacognitive reading strategies. 

The research employs relational screening model and the participants are 204 primary school teachers 

working in Kirikkale during 2016-2017 academic year. The data tools of the research are; 

demographics form; Shraw and Dennison’s Metacognitive Awareness Inventory (adapted to Turkish 

by Akin, Abaci and Cetin) and Metacognitive reading strategies scale developed by Ozen and Durkan 

(2016). The data were analyzed via statistics programme. The findings suggest that primary school 

teachers level of metacognitive awareness are high and the level of metacognitive awareness is 

significantly correlated with gender and years of professional experience. Moreover, the teachers who 

participated in the research expressed that their opinions on the use of metacognitive reading strategies 

are at Applicable Intermediate Level. It was also determined that there is no significant difference in 

terms of gender variable in using metacognitive reading strategies but there is a significant difference 

in terms of years of professional experience. Lastly, a positive and significant relationship was found 

between the level of metacognitive awareness of teachers and their use of metacognitive reading 

strategies. 

 

Keywords: Metacognitive awareness, metacognitive reading strategies, primary school teachers. 
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ÖZET 

 

Simülasyonlar anlamlı öğrenmenin yanı sıra güvenli öğrenme ortamında kritik beceriler için 

eşsiz bir öğrenme ortamıdır. Bu çalışmada kavram yanılgılarının giderilmesinde simülasyon 

uygulamalarının etkisi incelenmiştir. Çalışma konusu olarak 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi konuları 

arasından ışık konusu seçilmiştir. Araştırmada, son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale ili merkezinde bir ilköğretim okulunun 7. 

sınıflarından rastgele seçilen iki şubede bulunan 39 öğrenci oluşturmaktadır. 7. sınıflardaki şubeler 

rastgele olacak şekilde biri deney, biri kontrol grubu şeklinde belirlenmiştir. Kontrol grubundaki 

öğrencilere mevcut program ve bu programda yer alan etkinlikler uygulanmıştır. Deney grubunda yer 

alan öğrencilere ise simülasyon etkinlikleri uygulanmıştır. Veri toplama aracı geliştirmek için, literatür 

taraması sonucu elde edilen kavram yanılgıları ile ışık konusunda yaygın olarak kullanılan testlerden 

yararlanılmıştır. Bu doğrultuda üç aşamalı test geliştirilmiştir. Üç aşamalı test ile ilgili olarak uzman 

görüşü alınmış, madde analizi yapılmış ve güvenirlik için pilot çalışma yapılmıştır. Elde edilen 

verilerin analizi için SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma sonuçları analiz edilirken non-

parametrik analiz yöntemlerinden Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre deney grubunda yer alan öğrencilerde oluşan kavram yanılgısı, kontrol grubundaki 

öğrencilerde oluşan kavram yanılgıları arasında anlamlı bir faklılık oluşmuştur. Buna göre deney 

grubundaki öğrencilerde kavram yanılgısına rastlanma durumunun kontrol grubuna göre daha az 

olduğu görülmüştür. Ayrıca elde edilen kavram yanılgıları ile literatür taraması sonucu elde edilen 

kavram yanılgıları karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler:"Fen Öğretimi, Işık, Kavram Yanılgısı, Bilgisayar Destekli Öğretim, Simülasyon  

 

The Effect of Simulation on Decrease of Misconception 
 

ABSTRACT 

 

Simulation is a unique learning environment, as it allows participants to experience critical care 

interventions in a ‘safe’ environment as well as ensure meaningful learning. This study aims to 

examining the effects of simulation practice on the elimination of misconceptions. For the scope of 

work, “Light” from the 7th grades’ Science and Technology subjects were chosen. In this research, 

quasi- experimental methods with post-test control group were used. The study group was consisted of 

randomly chosen 39 students from the 7th grades enrolled at one Elementary School in Turkey. Two 

intact groups from the 7th grades were assigned randomly as control and experimental group. The 

current program and the activities in that program were applied to the students in the control group, 

while the activities of simulation were applied to experimental group. Three-phase test was developed 

for data collection. In that framework, commonly used tests in light topics as well as the 

misconceptions obtained through literature review were used. With regards to three-phase testing, 

expert opinions were taken, item analysis was conducted and a pilot study was performed for the 

reliability. SPSS 21.0 package program was used to analyze the gathered data. During the analysis of 

the results, Mann Whitney U test which is one of the non-parametric methods were utilized. The result 

of this analysis indicated that there is a statistically significant difference between experimental and 
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control groups with respect to misconceptions. The result suggests that the frequency of occurrence of 

the misconceptions among the students in the experimental group is less than the students in the 

control group. In addition, the misconceptions that students have about light are compared with the 

misconceptions of existing concepts in the literature. 

 

Keywords: Science Teaching, Light, Misconception, Computer-Based Learning and Simulation" 
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ÖZET 

 

Bireyin içinde doğduğu, büyüdüğü ortamın özellikleri ile çevresindeki kişilerle kurduğu 

ilişkiler ve geçirdiği yaşantılar çeşitli yönlerden gelişimini etkilemektedir. Olumlu çevre koşulları ve 

yeterli etkileşim bireyin gelişimini olumlu yönde etkileyip desteklerken, olumsuz çevre koşuları ve 

yetersiz etkileşim bireyin gelişimini birçok yönden engelleyebilmektedir. Bireyin yakın çevresi ile 

olan etkileşimi onun dünyayı ve kendisini tanımasını ve kendisiyle ilgili bir algı oluşturmasını, 

kendisini sevmesini ve öz saygısının oluşmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı çocukların anne 

baba tutumlarını algılayış biçimleriyle öz saygıları arasındaki ilişkiyi incelemektedir.Bu araştırmanın 

örneklemini Ankara ilinde bulunan iki ayrı ilköğretim okuluna devam eden 9-10 yaş arası çocuklar 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri, Ana-

Baba Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler belirlenen gün ve saatlerde okullara 

gidilerek 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin formları gönüllü olarak doldurması ile toplanmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS 15.0 istatistik paket programında çözümlenmiş, gerekli istatistiksel işlemler 

gerçekleştirilmiştir. Çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak yapılan istatistiksel hesaplamalarda 

anlamlı fark sadece benlik saygısı ve anne baba tutumları arasında bulunmuştur. İlkokul öğrencilerinin 

algılanan demokratik ve müsamahakar anne baba tutum puanları arttıkça benlik saygıları arttığı, 

algılanan ihmalkar ve otoriter puanları arttıkça ise benlik saygılarının azaldığı görülmüştür. 

 

Keywords: Öz saygı, Anne- baba tutumları, Coopersmith Benlik Algısı Ölçeği 
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ABSTRACT 

 

Wind erosion is one of the key causes of land degradation in arid and semi-arid regions. Wind-

breaks are one of the well-known methods to avoid effects of wind erosion in such areas. 

The present study was conducted over the experimental plots of Altınova Agricultural Enterprise to 

determine the wind erosion intensity over fallow lands without wind-breaks, fallow lands with wind-

breaks. BEST sediment trap sets were installed at 16 different locations over a grid system (200x200 

m) in fallow lands without windbreak, 25 locations in fallow lands with wind-breaks and 25 locations 

in vegetation covered lands without wind-breaks. Throughout the experimental period, 4 wind erosion 

cases were recorded. The Analysis of Variance (ANOVA) was performed by SPSS 10 for the 

differences in Sediment Transport Rates (STR) among wind cases. Differences between the means 

were tested by Duncan’s multiple range test. The greatest STR in vegetation covered lands was 

observed in the 1st and 2nd cases (0.058 and 0.044 kg m-1, respectively) and the greatest value in 

fallow lands without wind-breaks was observed in the 3rd and 4th cases (p<0.05) (0.155 and 0.116 kg 

m-1, respectively). The lowest STR was recorded in 3rd and 4th cases of fallow lands with wind-

breaks (p<0.05) (0.069 and 0.039 kg m-1, respectively). 

 

Keywords: BEST sediment catcher, sediment transport rate, wind erosion 

 

ÖZET 

 

Kurak ve yarı-kurak bölgelerde arazi bozulumunun başlıca sebeplerinden biri rüzgâr 

erozyonudur. Rüzgâr perdeleri bu alanlarda rüzgâr erozyonunun etkilerinden korunmak için bilinen ve 

uygulanan yöntemlerden birisidir. Bu çalışmanın amacı Altınova Tarımsal İşletmesi arazisinde rüzgâr 

perdesiz nadas, rüzgâr perdeli nadas ve rüzgâr perdesiz örtülü alanlarda rüzgâr erozyonu şiddetinin 

belirlenmesi ve rüzgâr perdelerinin etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Parsellerde; perdesiz nadasa 

bırakılmış alanda grid deneme deseninde (200x200 m) 16, Perdeli Nadas alanında grid sistemde 25 ve 

Perdesiz Örtülü alanda grid sistemde 25 noktada BEST sediment tuzağı seti kurulumu yapılmıştır. 

Deneme sezonu boyunca Perdeli ve Perdesiz Nadas alanında 4 farklı rüzgâr erozyonu olayı 

kaydedilmiştir. Farklı üç arazi kullanım şekli için Sediment Akış Oranının (kg m-1) 4 rüzgar 

erozyonunda olay bazlı farklılığı varyans analizi ile değerlendirilmiş, değişim istatistiksel anlamda 

önemli bulunduğu için her bir olaya ait ortalamalar DUNCAN testi ile değerlendirilmiştir. Buna göre; 

Örtülü alan 1. olayda 0.058 kg m-1 ve 2. olayda 0.044 kg m-1 ile, Perdesiz Nadas alanı ise 3. ve 4. 

olaylarda sırasıyla 0.155 ve 0.116 kg m-1 ile istatistiksel anlamda en yüksek Sediment Akış Oranına 

sahiptirler (p<0.05). İstatistiksel anlamda en ise düşük Sediment Akış Oranı ise 0.069 ve 0.039 kg m-1 

ile Perdeli Nadas alanında 3. ve 4. olaylarda ölçülmüştür (p<0.05). 

 

Anahtar kelimeler: BEST sediment tuzağı, sediment akış oranı, rüzgar erozyonu 
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ABSTRACT 

 

In this study, the effects of martenstic transformation on magnetic properties has investigated by 

Mössbauer Spectrometer. Experiments reveal that two types of thermal-induced martensites, ε (h.c.p.) 

and α'(b.c.c.) martensites, form in the as-quenched and deformed alloys and these transformations 

have athermal characters. Mössbauer spectra of the alloys reveal a paramagnetic character with a 

singlet for the γ(f.c.c.) austenite and ε martensite phases and a ferromagnetic character with a broad 

sextet for α' martensite phase. The volume fractions of the α' phases change and the internal magnetic 

field change have analyzed by Mössbauer spectrum in the Fe–Mn alloys. 

 

Keywords: Martensitic transformation, Magnetic Properties, Fe–Mn based alloys, Internal magnetic 

field 
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ÖZET 

 

 Metrik uzay kavramı Klasik Analizden Modern Analize geçişte önemli bir role sahiptir. 

Metrik uzaylarda tanımlı fonksiyonlarla yapılan dikkate değer çalışmalardan birisi Banach tarafından 

yapılmıştır. Banach sabit nokta teoreminin o günden bu yana birçok genellemesi yapılmıştır. Quasi 

metrik kavramı ilk olarak Wilson tarafından 1931 de tanıtılmıştır. Bu kavram üzerinde de bir çok 

çalışma mevcuttur. Simulation fonksiyonu 2015 yılında Kojasteh ve ark. tarafından tanımlandı. Bu 

çalışmada Z-contraction kavramını ve yeni tip lineer olmayan büzülme dönüşümlerini, simulation 

fonksiyon kullanımıyla tanımladı. Z-contraction dönüşümlerinin sabit noktasının varlığını ve tekliğini 

verdi. Son bir kaç yılda metrik uzaylar üzerinde simulation fonksiyonu kullanılmasıyla Banach 

prensibinin bir çok genellemesi verilmiştir. Bu çalışmada genelleştirilmiş simulation fonksiyonunun 

quasi metrik uzaylarda bir genellemesini vereceğiz. 

 

Anahtar kelimeler: Quasi metrik uzay,simulation fonksiyon, Sabit nokta, quasi contraction 

 

A Generalization of The Simulation Function on Quası Metric Space  
 

ABSTRACT 

 

Fixed Point Theorem were made by many mathematicians.The quasi-metric concept first 

introduced by Wilson in 1931. There have been many studies on this area since then . The simulation 

function is defined by Kojasteh et al. in 2015.Khojasteh introduced the notion of Z-contraction which 

is a new type of nonlinear contractions defined by using a specific simulation function. Then, they 

proved existence and uniqueness of fixed points for Z-contraction mappings. The generalization of the 

Banach theory involving the use of the simulation function defined on metric spaces has been used by 

many authors over the last few years. In this paper, we introduce generalized simulation function in a 

quasi metric space and we present a fixed point theorem. 

 

Keywords: Quasi metric space,Simulation functions, fixed point, quasi conraction 
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ABSTRACT 

  

In this study; feeding habits and condition factor of Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) 

were investigated in Karasu River. Food habits and feeding ecology research are a fundamental tool to 

understand fish roles within their ecosystems since they indicate relationships based on feeding 

resources.  

The study area, which is in the tributary of Karasu River (Yeşildere, Köşk, Ağasuyu, Sincan, 

Poik, Çiğdemli, Han, Karahasan, Taşağıl, Karataş, Büyükgöze, Deli, Eriç, Kırık, Karnı streams) in the 

East Anatolia region of Turkey. Fish samples were immediately immersed in a plastic barrel 

containing 4% formalin solution for later analysis in the laboratory. For each fish total weight (g), total 

length (cm) and sex were recorded. Following the removal of digestive tracts, stomachs were opened. 

Stomach contents flooded with distilled water were examined under a stereoscopic microscope. 

Contents were sorted and prey items were identified. The total length and weight of the sampled 

ranged between 8.6-27.4 cm and 5.4-241 g. The number of red spotted trout stomachs that contained at 

least one prey item or any digested remains was 72 (%69.2). There were 32 (%30.8) empty stomachs. 

The most important groups were Mayfly and Simulidae (with IRI=58.6% and IRI= 33.2 % 

respectively) for Salmo trutta macrostigma in the Karasu River. Chrinomid, stonefly, caddisfly, 

gammarus and small fishes were the rare in the food groups. The condition factor varied between 

0.820-1.621. 

 

Keywords: Karasu River, Red-spotted trout, Salmo trutta macrostigma, condition factor, stomach 

content 
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ÖZET 

 

Günümüz toplumunun karmaşık sağlık bakım gereksinimlerine yanıt verebilecek ve süreci 

etkili yönetebilecek hemşireler yetiştirmek hemşirelik eğitim kurumlarının öncelikli hedefleri arasında 

yer almaktadır. Bu anlamda hemşirelik eğitim kurumlarında hedeflerine ulaşmak için program 

iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Entegre eğitim sisteminin uygulanmaya başlanması bu çalışma 

sonuçlarına dayanmaktadır. Entegrasyon modeli holistik öğrenmeye dayalıdır, öğrencinin büyük resmi 

görmesini sağlar ve konu alanları bir konuya/probleme göre ilişkilendirilir. Hemşirelik problemleri tek 

disiplinle sınırlı olmadığından ve problem çözme bilginin entegrasyonunu gerektirdiğinden hemşirelik 

eğitiminde entegrasyon modeline giderek daha fazla önem verilmektedir. 

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin entegre eğitim sistemine ilişkin görüş ve önerilerinin 

belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Betimleyici tipte yapılan çalışmanın evrenini Ege Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesinde 2015-2016 yılında öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden son sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır (n=187). Araştırmanın örneklemi n=162 öğrencidir. Veri toplama amacı 

ile açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan iki bölümlü anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde 

öğrencilerin tanıtıcı bilgilerine, ikinci bölümünde ise entegre sisteme ilişkin görüş ve önerilerini 

belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır (toplam 13 soru). Araştırma için etik kurul ve kurumlardan 

gerekli yazılı izinler alınmıştır. Veriler SPSS for Windows 16.0 programı kullanılarak sayı, yüzdelik 

dağılımı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Öğrencilerin %70’inin 23 yaşında, %82,7’sinin kız öğrenci, %72,8’inin Anadolu lisesi 

mezunu ve %81,5’inin not ortalamasının 2.00-3.00 arasında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %66’sı 

fakülte seçimi yaparken sistem hakkında bilgilerinin olmadığını, %53,7’si teorik tamamen bittikten 

sonra uygulamaya çıkılmasından memnun olmadığını, %63’ü derslerin ana bilim dallarına göre değil 

konulara göre anlatılmasından memnun olmadığını ve sınav sisteminin öğrenci başarısını tam olarak 

ölçmediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %40’ı entegre sistemin; girişkenlik, iletişim, yaratıcılık, kritik 

düşünme, motivasyon, liderlik, etik, zaman yönetimi, benlik saygısı gibi becerileri kısmen ve %45’i 

bilgi, beceri, tutum ve iletişim ve bakım düzeyindeki yeterlilikleri ise orta derecede kazandırdığını 

ifade etmişlerdir. Öğrenciler tarafından; teorik eğitim çok (%59,3) ve uygulama yetersiz (%47,5) 

olarak belirtilmiştir. Entegre sistemden %16,7 oranında orta düzeyde memnun oldukları ve %66,7 

oranında da entegre sistem hakkında olumsuz görüş bildirdikleri saptanmıştır. 

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin genel olarak entegre sistemden memnun olmadıkları, sisteme ilişkin 

görüşlerinin de olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır. Entegre sistemin, konuların işleniş şekli, teorik 

ve uygulamaya ayrılan sürenin farklılığı gibi konularda eleştirildiği görülmüştür. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda var olan sistemde iyileştirme çalışmalarının yapılması ve farklı örneklem grupları 

üzerinde de çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: eğitim, entegrasyon, hemşirelik öğrencisi 
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Nursing Students’ Views And Recommendations Related To Integrated 

Education System 
 

ABSTRACT 

 

To raise nurses who will be able to respond to complicated health care needs of today’s 

community and to manage this process effectively is among the primary targets of the institutes 

providing nursing education. In this sense, program improvement studies are carried out in nursing 

education institutes so that they can reach their goals. To put the integrated education system into 

effect depends on the results of this study. Integration model depends on holistic learning and it 

enables a student to see the whole picture and relate the subject areas according to a topic/problem. 

Since nursing problems are not limited to a single discipline and integration of problem solving 

knowledge is required, more emphasis is placed on the integration model in nursing education.  

Aim:This study was planned to determine nursing students’ views and recommendations related to 

integrated education system.  

Materials and Methods:The scope of this descriptive type of study comprised of senior students who 

were attending to Ege University Nursing Faculty in 2015-2016 education year and accepted to 

participate in research voluntarily (n=187). 162 students comprised the sampling of research. As a data 

collection tool a survey included two sections having closed-ended questions was used. In the first 

section of survey there are questions related to student s’ introductory information and in the second 

section questions concerning determining students’ nursing students’ views and recommendations 

related to integrated education system (a total of 13 questions). For research, ethical committee’s and 

institutes’ written permissions were obtained. Data were evaluated using SPSS for Windows version 

16.0 and number, percentage distributions.  

Findings: It was identified that 70 % of students were 23 years old, 82.7% were females, 72.8% were 

Anatolian High School graduates and 81.5% have grade-point averages between 2.00 and 3.00. Of 

students 66% stated that they had no information about the faculty when making selection, 53.7% was 

not happy about going to practice right after theory was completely ended and 63% was not contented 

because courses were taught according to topics instead of disciplines. 40% of students reported that 

integrated system partly provided certain skills such as initiative, communication, creativeness, critical 

thinking, motivation, leadership, ethic, time management and self-esteem; however, 45% stated that it 

provided the skills information, ability, attitude, communication and care reasonably. Students 

considered consent teaching too much (59.3%) and practice insufficient (47.5%). 16.7% were satisfied 

with the integrated system at a medium level and 66.7% presented a negative opinion about it.  

Conclusion: It was concluded that nursing students were not generally pleased with the integrated 

system and had negative opinions about the system. Also it was observed that integrated system was 

criticized about the way subjects were processed and the difference in the time allocated to theory and 

practice. In line with the findings obtained it is recommended that improvement studies should be 

carried out on the existing system and on different sampling groups. 

 

Keywords: education, integration, nursing student 
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İyi Ölüm Kavramı ve Yaşlı Birey  
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ÖZET 

 

Ölüm, inanç ve kültürlere göre çeşitli farklılıklar göstermekle birlikte yaş ve bireysel değer 

yargılarından etkilenen, yaşam kalitesini etkileyen bir kavramdır. Bireyin son zamanlarını ağrısız, 

sevdiği insanlar ile birlikte ve sakin, huzurlu bir ortamda geçirmesi iyi ölüm kavramın en iyi tanımıdır. 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma; yaşlı bireylerin iyi ölüm hakkındaki düşüncelerini 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya bir devlet hastanesinin İç Hastalıkları Kliniğinde yatan ya 

da polikliniğe başvuran, araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 450 

yaşlı birey dahil edilmiştir. Veriler, Birey Tanıtım Formu ve İyi Ölüm Ölçeği kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde student t testi ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. 

Çalışmaya katılan 450 yaşlı bireyden sözlü onam alınmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin yaş 

ortalaması 75.36±3.72 olup %72’si genç yaşlı, %20.4’ü orta yaşlı, %7.6’sı ileri yaşlıdır. Bireylerin 

%54.2’si kadın, %59.6’sının eğitim düzeyi ilkokul ve altında, %52’8’inin emekli, %64.6’sının en az 

iki kişi ile birlikte yaşadığı ve %61.2’sinin en az bir kronik hastalığı olduğu saptanmıştır. Çalışmaya 

katılan bireylerin iyi ölüme yönelik ölçek toplam puanlarına bakıldığında ölçekte yer alan psikososyal 

ve manevi alt boyutun puan ortalaması 40.21±4.32, kişisel kontrol alt boyutunun puan ortalaması 

15.20±1.85, klinik ve ya biyomedikal yönler alt boyutunun puan ortalaması 20.18±2.1 olup ölçek 

toplam puan ortalaması 58.88±5.10 olarak saptanmıştır. Ölçek toplam puan ortalaması ile yaş grupları 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken (p≥0.05), cinsiyet eğitim düzeyi ve kronik hastalık varlığı 

arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. (p≤0.05) Sonuç olarak çalışmaya dahil edilen bireylerin 

iyi ölüm beklentilerinin ‘yüksek düzeyde’ olduğu ve bağımsız değişkenlerden etkilendiği saptanmıştır. 

Dolayısı ile bireylerin iyi ölüm hakkındaki düşünce ve beklentilerinin bilinmesi, sunulacak sağlık 

bakımına ve bu bakımın aslında nerede olması gerektiğini belirlemede yön vermeye yardımcı 

olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: iyi ölüm, yaşlı birey, 65 yaş ve üzeri  

 

The Meaning of Good Death and Elderly People 
 

ABSTRACT 

 

Death, according to the beliefs and cultures that are affected by age and individual values will 

vary, but is a concept that affects the quality of life. It is the best definition of the concept of good 

death to spend the last days of an individual with painless, loving people and in a calm, peaceful 

environment. This descriptive and cross sectional study; with good of elderly people was carried out to 

examine the old people’s thoughts about good death. The study applying to the a state hospital 

inpatient or outpatient internal medicine clinic, 450 old people who meet the criteria of the research 

and agreed to participate were included in the study. The data,were collected from Individual 

Identification Form and Good Death Scale. Data to evaluate the student's t test and one-way analysis 

of variance The elderly verbal consent was obtained in the study. The sample of elderly individuals 

were included 72% of young old, 20.4% of middle-aged, 7.6% is the elderly; the mean age was 75.36 

± 3.72. 54.2% of the individuals participating in the study were women, 59.6% of them were at 

primary and lower level of education, 52% of them were retired, 64.6% were living with at least two 

people and 61.2% were at least one chronic disease. Good Death Scale score of the individuals in the 

sample, mean score of psychosocial and spiritual subscale was 40.21 ± 4.32, mean score of personal 

control subscale was 15.20 ± 1.85, mean score of clinical and biomedical subscale was 20.18 ± 2.1 and 

mean score of scale was 58.88 ± 5.10. While there was no significant relationship between the scale 

total score average and age groups (p≥0.05); gender, education level and the presence of chronic 

illness were significant (P≤0.05). As a result the elderly where high expectation of good death, and 
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were influenced by independent variables. Therefore, knowing the thoughts and expectations of 

individuals about good deaths will help to guide the way in which health care will be presented and in 

determining where this care should actually be. 

 

Keywords: good death, elderly, 65 years and older 
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ÖZET 

 

Mevcut su kaynaklarının artan nüfus, bilinçsiz tüketim ve kısmen de devam eden iklim 

değişikliği nedeniyle günden güne ciddi bir tehdit altına girdiği bilinen bir gerçektir. Sözkonusu tehdit, 

su zengini bir ülke olarak bilinen Türkiye için de geçerlidir. İstatistikler, Türkiye’de su tüketimi 

artarken yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının giderek azaldığına işaret etmektedir. Bunun sonucu olarak 

ülkenin yakın gelecekte su sıkıntısı ile karşı karşıya kalması olası görünmektedir. Bu itibarla, diğer 

tüm sınırlı mallar gibi, sürdürülebilirlik ve gerçekçi politikalar belirleme açısından su arz ve talebinin 

analiz edilmesi büyük önem arz etmektedir. Böylesi bir analizin öncelikli adımlarından biri su 

tüketimine ilişkin güvenilir öntahminlerin elde edilmesidir. Bu çalışmada, Manisa için bu tür bir 

öntahmin denemesi yapılmaktadır. 

Anadolu’nun batı bölgesinde yer alan Manisa, son yıllarda aldığı büyük çaplı göçler nedeniyle 

hızla artan bir nüfusa sahiptir. Şehrin içme suyu talebi farklı yerlerde açılmış bulunan 300’den fazla 

artezyen kuyusundan temin edilmektedir. Bu durum, Büyükşehir Su İdaresi (MASKİ) için nicelik ve 

nitelik açısından sürdürülebilir su yöntemini önemli bir zorluğa dönüştürmektedir. 

Etkin kaynak yönetimi sofistike yöntemleri gerektirmektedir ancak, maalesef diğer birçokları gibi, 

MASKİ planlama ve karar alma süreçlerinde bu tür araçları şimdiye kadar kullanmamıştır. Yapay 

Sinir Ağları (YSA) tekniği bu sofistike yöntemlerden biridir ve birçok ampirik çalışmada kullanılmış 

ve YSA’nın alternatif yöntemlerden daha iyi performans sergilediği ve güvenilir öntahminler verdiği 

rapor edilmiştir. MASKİ’den elde edilen aylık veriler ve YSA yöntemi kullanılarak, Manisa için 12 

aylık (Mayıs 2017 – Nisan 2018) kentsel su tüketimi öntahmin değerleri elde edilmiştir. Bu analiz, 

Manisa’da kentsel su tüketiminin öntahmini ve su talebinin belirleyicilerinin araştırıldığı devam 

etmekte olan bir araştırma projesinin parçasıdır. Bulguların MASKİ’nin karar alma sürecinde yararlı 

olacağı beklenmektedir. 

 

Keywords:Kentsel su talebi, öntahmin, yapay sinir ağları yöntemi 
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ÖZET 

 

Psikoloji biliminin, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eksikliklere, olumsuzluklara ve 

hastalıklara odaklanmaya başlaması, bireylerin güçlü ve olumlu taraflarının göz ardı edilmesine sebep 

olmuştur. Başını Martin Seligman’ın çektiği araştırmacılar, bireylerin güçlü taraflarının geliştirilmesi 

gerektiğini ve pozitif yaklaşımı fark etmişlerdir. Bu yaklaşım ile ilginin negatiften pozitife kayması 

amaçlanmıştır. Donaldson ve Ko (2010: 178) pozitif psikolojiyi, iş yaşamı ve pozitif örgütlerde 

edinilen pozitif öznel deneyim ve özelliklerin, örgüt yaşamının etkinliğini ve kalitesini arttırmak üzere 

uygulanmasının bilimsel olarak incelenmesi olarak tanımlamışlardır.  

Luthans vd. (2007a: 9), pozitif psikolojinin çalışma hayatına yansımaları olan pozitif örgütsel 

davranıştan ve pozitif örgütsel bilimden doğan psikolojik sermaye kavramını ileri sürmüşlerdir. Birçok 

araştırmada (Shahnawaz ve Jafri, 2009: 78; Hui vd., 2014: 182; Luthans vd., 2007; Luthans, Avey ve 

Patera, 2008: 209; Luthans, Avey, Smith vd., 2008: 820; Luthans ve Youssef, 2004: 152; Jan ve Ali, 

2014: 91) psikolojik sermayenin öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık boyutlarından oluştuğu 

belirtilmektedir. Psikolojik sermaye, iş hayatıyla ilgili birçok olumlu değişkenle (iş doyumu, 

performans, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet, örgütsel bağlılık) pozitif ilişkilidir. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda (Erkuş ve Fındıklı,2013; Polatcı,2014) da benzer ilişkilerin olduğu 

görülmektedir. Yıllar itibariyle daha çok ilgi gören ve çalışılan psikolojik sermaye kavramıyla ilgili 

olarak Türkiye örneklemindeki araştırmaların meta analiz yapmak için yeterli olduğu söylenebilir. 

Meta analiz, bireysel çalışmalardan elde edilen deneysel bulguların birleştirilmesi, sentezlenmesi ve 

yorumlanması amacıyla istatistiksel prosedürler uygulamasıdır (Wolf, 1986’dan akt. Bakioğlu ve 

Özcan,2016:5). Bu kapsamda geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Herhangi bir yıl kısıtı koymadan 

YÖK’ün ulusal tez merkezi, Google Scholar, Ebsco gibi veri tabanlarında arama yapılmıştır. 

Ulaşılabilen Yönetim ve Organizasyon Kongreleri kitapları ve tüm Örgütsel Davranış Kongreleri 

kitapları da taranmıştır. Psikolojik sermaye ile iş doyumu ilişkisini inceleyen 10, performans ilişkisini 

inceleyen 18 çalışma analize uygun bulunmuştur. Psikolojik sermaye ile iş doyumu ve psikolojik 

sermaye ile performans arasında pozitif ilişki olduğuna yönelik hipotezler test edilmiştir. Hipotez 

sonuçları tartışılarak, çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: psikolojik sermaye, iş doyumu, performans  

 

Psychological Capital’s Relationship With Job Satisfaction and 

Performance: A Meta-Analysis of Researches in Turkey  
 

ABSTRACT 

 

Following the Second World War, Psychology as a science turned its focus on inadequacies, 

negativity and diseases unlike its previous which resulted in omission of individuals’ strengths and 

positive features. A group of researches, Martin Seligman being the leading one among them, realized 

the necessity of improving individuals’ strengths and developed a positive approach. Donaldson and 

Ko (2010: 178) defined positive psychology “as the scientific study of positive subjective experiences 

and traits in the work place and positive organizations and its application to improve the effectiveness 

and quality of the organizations.”  
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Luthans et al., (2007a: 9), put forward the concept of psychological capital which was composed of 

positive organizational behavior, as the reflection of positive psychology on the work life, and positive 

science. According to a number of studies (Shahnawaz and Jafri, 2009: 78; Hui et al., 2014: 182; 

Luthans et al., 2007; Luthans, Avey and Patera, 2008: 209; Luthans, Avey, Smith et al., 2008: 820; 

Luthans and Youssef, 2004: 152; Jan and Ali, 2014: 91), psychological capital is composed of self-

efficacy, hope, optimism and resiliency. Psychological capital is positively correlated with a lot of 

positive variables related to work life such as job satisfaction, performance, organizational citizenship, 

organizational justice and organizational commitment. Studies conducted in our country (Erkuş and 

Fındıklı,2013; Polatcı, 2014) have also revealed similar relations. The studies conducted on Turkish 

sample about psychological capital which has become a popular field over the years are sufficient for a 

meta-analysis. Meta-analysis is use of statistical procedures with the aim of combining, synthesizing 

and interpreting experimental findings derived from individual studies. To this end, a detailed 

literature review has been conducted on national thesis center of the Council of Higher Education and 

data bases such as Google Scholar and Ebsco without any time constraint. Any Management and 

Organization Congress proceedings that were available and all Organizational Behavior Congress 

proceedings were reviewed as well. Ten studies examining the relationship between psychological 

capital and job satisfaction, and eighteen studies examining the relationship between psychological 

capital and performance were found to be compatible for the study. The hypotheses about the positive 

correlation between psychological capital and job satisfaction and psychological capital and 

performance were tested. Discussion regarding the hypothesis results was followed by 

recommendations. 

 

Keywords: psychological capital, job satisfaction, performance 
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ABSTRACT 

 

Length–weight relationships (LWRs) for fish have been used extensively to provide 

information on the condition of fish, their isometric or allometric growth, in the analysis of ontogenic 

changes, to compare life histories of fish species between regions, age structure, reproduction history 

(Moutopoulos and Stergiou, 2002; Başusta and Çiçek, 2006). Length-length relationships (LLRs) are 

significant for comparative growth resourches in fisheries management (Başusta et al., 2013). Aim of 

this study is to determine sex ratio, length-weight and length-length relationships of Barbus lacerta and 

Paracobitis tigris (Heckel, 1843) from Karasu River. 

The study area, which is in the tributary of Karasu River (Yeşildere, Köşk, Ağasuyu, Sincan, 

Poik, Çiğdemli, Han, Karahasan, Taşağıl, Karataş, Büyükgöze, Deli, Eriç, Kırık, Karnı streams) in the 

East Anatolia region of Turkey. Specimens (201 B. lacerta and 187 P. tigris) were collected during 

October 2014 to September 2015 by electroshocker, gill nets, trammel nets from Karasu River. The 

samples were immediately preserved with ice and fixed with 5% formaldehid on arrival in the 

laboratory. All individuals were measured for total length (TL, in cm), fork length (FL, in cm), 

standard length (SL, in cm) to the nearest mm and weighted (W, total weight in g) to the nearest 0.01 g 

in situ. Standard length was measured from the anterior tip of the upper jaw to the tip of the hypural 

bone. The length-weight relationships were calculated using the expression: W= a Lb (Sparre and 

Venema, 1998). Length-length relationships were calculated using linear regression analysis. LLRs 

were measured as FL=a+bSL, SL=a+bTL and TL=a+bFL equations in all individuals. 

The total length-weight relationships were determined W=0.009L3.10 (R2=0.98) for B. lacerta and 

W=0.0049L3.27 for P. tigris. The types of growth for all individuals were positive allometric for B. 

lacerta and P. tigris. Length-length relationships were determined as TL=0.352+1.034FL, 

FL=0.306+1.060SL and SL=-2.259+0.960TL for B. lacerta and TL=0.246+1.010FL, 

FL=0.217+1.115SL and SL=0.019+0.827TL for P. tigris. 

 

Keywords: Barbus lacerta, Paracobitis tigris, length-weight relationships, length-length 

relationships, Karasu River 

 

  

  



266 

 

Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Arpa Çiminin Tüy Mineral Seviyelerine 

Etkileri  

Semih YAŞAR* 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
 

Bahat COMBA 

Hitit Üniversitesi 
 

Leyla MİS 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Arzu COMBA 

Hitit Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Diyabet ve oluşturduğu komplikasyonların önlenmesi günümüzde büyük önem 

oluşturmaktadır. Arpa çimi bu konuda ümit vadetmektedir.  

Bu çalışmada diyabet oluşturulmuş ratlarda arpa çiminin (AÇ) tüy mineral düzeylerine 

etkisinin araştırılması amaçlandı. Arpa, dünyanın en kapsamlı yetiştirilen ekinlerinden biridir. Arpa 

çimi (AÇ), arpanın yeni filizleridir ve çok çeşitli besin maddeleri ve bitki hormonları içerir. Diyabet, 

dünyada giderek büyüyen kronik bir metabolizma bozukluğudur. Bazı makro ve iz elementlerin 

memelilerde bir takım fizyolojik fonksiyonlar için gerekli olduğu kabul edilmektedir. Mineral fazlalığı 

veya yetersizliğine bağlı dengesizlikler bazı patolojik durumlarla ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada 

her grupta 6 rat bulunan dört grup oluşturuldu; Kontrol (K) grubuna 7 gün için i.p. olarak fizyolojik 

tuzlu su enjekte edildi; Diyabet (DM) grubuna bir kez Streptozotosin (45 mg/kg) i.p. olarak enjekte 

edildi; Arpa çimi (AÇ) grubuna 4 hafta süresince oral olarak 3 ml/rat/gün arpa çimi suyu verildi; 

DM+AÇ grubuna bir kez Streptozotosin (45 mg/kg) i.p. olarak enjekte edildi ve 4 hafta boyunca oral 

olarak 3 ml/rat/gün arpa çimi suyu verildi. 4 hafta sonunda tüm ratlardan hafif sedasyon altında tüyler 

alındı. Diyabet grubunda Cu ve Zn elementlerinin düzeylerinde kontrol grubuna kıyasla azalmalar 

görüldü. Na elementi düzeylerinde DM+AÇ ve AÇ gruplarında kontrole kıyasla bir azalma, DM 

grubunda ise kontrole göre bir artış gözlendi. Diyabette arpa çimi kullanımı denenebilir. 

Anahtar kelimeler: Diyabet, Arpa çimi, mineral 

 

The Effects of Barley Grass on The Levels of Minerals in The Rat Fur with 

Diabetes 
 

ABSTRACT 

 

Prevention of diabetes and its complications is of great importance nowadays. Barley grass 

promises hope in this regard. This study was aimed to search the effect of barley grass (BG) on the 

minerals in the rat fur with diabetes. Barley, one of the world’s most extensively cultivated crops. 

Barley grass (BG) is the new sprouts of barley and contain a wide range of nutrients and plant 

hormones. Diabetes is an ever-growing chronic metabolism defect all over the world. Some major and 

trace elements are recognized as essential for a number of physiological functions in mammals. 

Mineral imbalances due to excess or deficiency have been found to be associated with certain 

pathological conditions. Four groups were established there are 8 rats in every groups. Control (C) 

group was injected physiological saline with i.p. for 7 days; Diabetes (DM) group, Streptozotosin (45 

mg/kg) was injected with i.p. for once; Barley Grass (BG) group was given BG (250 mg/kg/day, Now 

Foods, Organic Barley Grass 500 mg, USA) with orally for 4 weeks; DM+BG group Streptozotosin 

(45 mg/kg) was injected with i.p. for once and BG (250 mg/kg/day) was given with orally for 4 weeks. 

At the end of four weeks, fur samples were collected from all the rats under mild sedation. Diabetes 

group showed decrease compared to the control for Cu and Zn elements levels. DM+BG and BG 

groups showed decrease compared to the control and DM group showed increase compared to the 

control for Na element levels. The use of barley grass in diabetes mellitus is a testable. 

Keywords: Diabetes, Barley grass, minerals 
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Su Kayıplarını Azaltmada Yeni Teknikler 

Alaeddin Bobat 

Kocaeli Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Su Genel Müdürlüğü(İSU) Genel Müdürlüğü 

gece dinlemeleri, yer altı görüntüleme cihazları, şebekelerin izole bölgelere ayrılması ve İçme Suyu 

SCADA Sistemi ile entegre bir şekilde çalışan Basınç Yönetim Sistemi gibi, alanında uzman ekipler 

tarafından yürütülen etkili yöntem ve tekniklerle su kayıplarını azaltmayı amaçlamaktadır. 

Kocaeli ilinin en fazla su kayıp-kaçak oranına sahip ilçesi için uygulamaya konulan “İzmit İlçesi Su 

Kayıplarının Azaltılması Projesi”, su kayıplarıyla mücadelede kilit rol oynamaktadır. Proje ile ilçede 

%46 olan kayıp-kaçak oranının proje bitiminde %25’e ve hatta %10’lara düşürülmesi 

amaçlanmaktadır. Böylelikle 10 milyon metreküp su kazanımı sağlanması düşünülmektedir.Su kayıp 

ve kaçaklarının azaltılması için Akustik Yer Mikrofonları, Ultrasonik Debimetreler, Dijital 

Manometreler ve Korelatör gibi cihazlar ile basınç ve debi ölçümleri yapılarak, arıza yerlerinin 

noktasal tespitleri yapılmaktadır.Ayrıca Sistem Odası’ndan günlük olarak Basınç Yönetim Sistemi 

takip edilmiş olup, yüzeye çıkmamış fakat sistem takibi sonucu tespit edilen 61 adet arıza ilgili şube 

müdürlüklerine bildirilmiştir.İlgili şube müdürlükleri tarafından bu arızaların olabileceği izole bölgeler 

arızaların giderilmesine kadar takip edilerek tamirlerinin yapılması sağlanmıştır.Su kayıplarının 

azaltılması çalışmaları kapsamında; su kayıp kontrol ekipleri haricinde Kocaeli genelinde tüm şube 

müdürlükleri personellerinden ikişer kişi gece dinlemeleri yapmaları için seçilmiş; gerekli eğitimleri 

aldıktan sonra gece dinleme faaliyetleri bu ekipler tarafından yapılmıştır.Su Kayıp Kontrol ekiplerinin 

ilgili şube müdürlükleri şebekelerinde yapılan dinleme çalışmaları ile 380 adet arıza tespit edilerek 

işaretleme yapılmış ve ilgili şube müdürlüklerine bilgi verilerek tamirleri yaptırılmıştır.Bu çalışmanın 

amacı, su kayıplarını azaltmada yeni yöntem ve teknikleri tanıtmak ve projeden elde edilmesi 

düşünülen sonuçları tartışmaya açmaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Yeni teknikler, su kayıpları, kayıp azaltma, İzmit-Kocaeli- 

 

The New Techniques in Mitigation of Water Losses : The Case Study of 

Izmit  
 

ABSTRACT 

Innovative methods such as night monitoring, ground imaging devices, isolated zoning of 

water supply networks, water pressure management system integrated with SCADA system are 

effective methods or tools to mitigate water losses. Pressure and flows in pipelines could be measured 

using devices such as acoustic ground microphones, ultrasonic flowmeters, digital manometers and 

correlators and point trouble shooting of water flows could be managed. Furthermore, some troubles in 

water mains could be detected with pressure management system. Kocaeli Province is located on 

Marmara Region of Turkey and one of the most industrialized cities. Izmit where is a county of 

Kocaeli Province is also one of the counties that have a lot of seepage losses. In the frame of Project of 

Mitigation of Water Losses in İzmit/Kocaeli, water losses would be abated by 20% using these tools 

or methods and, water savings of ten billion m3 would be achieved. In this regard, 61 defects had been 

detected using by water pressure management system, 907 defects using by night monitoring and 

ground imaging devices, and these water losses had been prevented. This paper aims to introduce the 

new methods and techniques in mitigating water losses. Moreover, the project results carried out in 

Izmit are discussed. 

  

Keywords: Innovative methods, water losses, mitigation, İzmit-Kocaeli/Turkey 
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Piroliz Reaktörü İçerisindeki Sıcaklık Dağılımının Hesaplanması 
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Düzce Üniversitesi 
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Düzce Üniversitesi 

 
 

ÖZET 

 

Tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı kapsamında; atıkların çevre ve insan sağlığı 

açısından bir tehdit olmaktan çıkıp, ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim 

stratejileri benimsenmektedir. Kentsel katı atıkların (çöplerin) bertaraf yöntemleri, uzun zamandır 

yoğun tartışmalara konu olmaktadır. Yıllardan beri bu tartışma, atıkları yakmak veya düzenli 

depolama sahalarına gömmek arasında gidip gelmektedir. Son zamanlarda atıklar çoğunlukla düzenli 

depolama sahalarında depolanarak bertaraf edilmektedir. Yakın zamana kadar, bunun alternatifi 

yakma yöntemi olarak görülmekteydi. Çevreci yaklaşıma göre, doğal kaynakları yok ettiğinden, 

sürekli atık besleme ihtiyacından dolayı geri dönüşümü azalttığından, iklim değişikliklerine sebep 

olduğundan, hava kirliliğine ve toksik küllere sebep olduğundan dolayı çöplerin yakılmasına karşı 

çıkılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı alternatif arayışlarına yönelinmiş ve daha etkin ve kontrollü 

termal işleme metotları üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Daha iyi bir bertaraf metodu arayışları, 

"kentsel katı atıkların piroliz yöntemi ile bertarafı" yöntemini ortaya çıkarmıştır. Piroliz yönteminde, 

organik (karbon içeren) bileşikler oksijensiz ortamda ısıtılmakta ve temel bileşenlerine 

bozundurulmaktadır.  

Bu çalışmada piroliz reaktörünün matematik modeli oluşturulmuş, reaktör içerisindeki akış için kütle 

ve momentum denklemleri çözdürülmüş, reaktör içerisindeki sıcaklık dağılımı hesaplanmış ve ısı 

kaybı hesabı yapılmıştır. Daha sonra piroliz reaktörünün sonlu elemanlar modeli oluşturulmuş, gerekli 

sınır koşulları tanımlandıktan sonra reaktör içerisindeki hız ve sıcaklık değerleri gözlemlenmiştir. Elde 

edilen bu değerler analitik çözümden elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonrasında bu değerlere 

göre reaktörün optimum uzunluğu, kalma süresi de göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: CFD, sonlu elemanlar analizi, piroliz 

 

Observation of Temperature Distribution in Pyrolysis Reactor  
 

ABSTRACT 

 

Within the scope of sustainable development approach all over the world, waste management 

strategies are adopted, aiming at removing wastes from a threat in terms of environment and human 

health and transforming them into an input for the economy. Municipal solid waste disposal methods 

have long been a subject of intense debate. For years, this debate has been moving between burning 

waste or burying it in landfills. Recently, wastes are mostly disposed of on landfills. Until recently, the 

method of combustion was seen as an alternative. According to the environmentalist approach, it is 

being challenged to burn waste for reasons such as destroying natural resources, causing air pollution 

and climate change. Work on more efficient and controlled thermal processing methods has been 

started. The research for a better disposal method reveals the disposal of municipal solid wastes by 

pyrolysis method. In the pyrolysis process, organic (carbon containing) compounds are heated in an 

oxygen-free environment and degraded to their basic components. 

In this study, the mathematical model of the pyrolysis reactor was established, the mass and 

momentum equations for the flow in the reactor were solved, the temperature distribution in the 

reactor was calculated and the heat loss calculations are made. Then, finite element model of the 

pyrolysis reactor was established, velocity and temperature distributions in the reactor were observed 

after defining the necessary boundary conditions. These values were compared with the values 

obtained from the analytical solution. According to these values, the optimum length of the reactor 

was calculated taking into consideration the residence time. 

Keywords:-CFD, finite element analysis, pyrolysis 
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ABSTRACT 

 

Science, technology, engineering and mathematics (STEM) education have been identified as 

important agenda items by many countries aiming at training individuals with high innovation ability. 

The reports published in recent years have emphasized the importance of reform-based education 

policies in Turkey in line with the need for students to improve their STEM education and the 

knowledge and skills of improving the STEM workforce in the country. On the basis of the integration 

of STEM education, there is a need to provide a comprehensive package of integrated education. 

Teacher efficacy is extremely important for successful integration of STEM. For this reason, it is 

important to study STEM integration in the training of the teacher candidates. 

The aim of this study is to increase STEM awareness through inquiry-based STEM activities 

of science teachers 'students and to determine students' opinions about inquiry-based STEM activities. 

The participants of the study were 42 sophomore students in Science Teacher Program, Kırıkkale 

University. STEM awareness scale was used to examine STEM awareness situations before and after 

inquiry-based STEM activities. After the implementation, a semi-structured interview form was used 

to determine students' views on inquiry-based STEM activities. The survey results showed that the 

STEM awareness of the students increased significantly after the activities. In their view, they 

emphasized that inquiry-based STEM education is effective about development and learning of basic, 

scientific process and 21st century skills and also the activities enhance attitudes towards the course 

and make the lesson fun. As a result, the integration of inquiry based learning and STEM can enhance 

student development and provide opportunities to construct meaningful learning. Students stated that 

inquiry-based STEM training is favorable in science education and they are eager to use these 

activities in their own classes when they become a teacher. 

 

Keywords:Inquiry based learning (IBL), science, technology, engineering, and mathematics (STEM), 

awareness 

 

ÖZET 

 

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi, inovasyon kabiliyeti yüksek olan 

bireylerin yetiştirilmesini hedef alan birçok ülke tarafından önemli gündem maddesi olarak 

belirlenmiştir. Türkiye’de son yıllarda yayınlanan raporlar, öğrencilerin STEM eğitimi ve ülkedeki 

STEM işgücünün iyileştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacına uygun 

olarak Türkiye'de de reforma dayalı eğitim politikalarının önemini vurgulamaktadır. STEM eğitiminin 

entegrasyonunun ulusal ekonomiye fayda sağladığı gerekçesiyle, öğretmenler ve enstitüler en iyi 

entegre eğitimi sağlamak için çalışmaktadırlar. Öğretmen etkinliği, STEM'in başarıyla entegrasyonu 

için son derece önemlidir. Bu nedenle öğretmen adaylarının eğitiminde STEM integrasyonuna yönelik 

çalışmalar önem arz etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin araştırma-sorgulamaya dayalı STEM 

aktiviteleri yoluyla STEM farkındalıklarını artırmak ve sorgulamaya dayalı STEM aktiviteleri 

hakkında öğrenci görüşlerini belirlemektir. Katılımcılar, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi 

Öğretmenliği programı 2. sınıfında öğrenim gören 42 öğrenciden oluşmaktadır. Sorgulamaya dayalı 

STEM aktivitelerinden önce ve sonra STEM farkındalık durumlarını incelemek için STEM farkındalık 
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ölçeği kullanılmıştır. Uygulama sonrası ise öğrencilerin sorgulamaya dayalı STEM aktiviteleri 

hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Anket 

sonuçları, aktiviteler sonrası öğrencilerin STEM farkındalık durumlarının anlamlı derece arttığını 

göstermiştir. Öğrenci görüşleri de bu sonuçları destekler niteliktedir. Öğrenciler görüşlerinde, 

araştırma-sorgulamaya dayalı STEM eğitiminin 21.yüzyıl, temel ve bilim süreç becerilerinin 

gelişiminde ve öğrenmelerinde etkili olduğunu, etkinliklerin derse karşı tutumlarını arttırdığını ve 

dersi eğlenceli hale getirdiğini vurgulamışlardır. Sonuç olarak, sorgulamaya dayalı öğrenme ile 

STEM'in entegrasyonu öğrenci gelişimini arttırdığı gibi anlamlı öğrenme imkanı da sağlayabilir. 

Öğrenciler, araştırma sorgulamaya dayalı STEM eğitimini olumlu değerlendirmiş ve öğretmen 

olduklarında kendi sınıflarında da bu tür etkinlikleri kullanacaklarını ifade etmişlerdir. 

 

Anahtar kelimeler: SOSYAL BİLİMLER (CoRiS Özel Oturumu) 
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ÖZET 

 

Otobüslerde kaza anında önemli risk faktörlerinden birisi otobüsün devrilmesidir. Otobüslerde ölümlü 

kazaların birçoğu devrilme sonucu otobüs gövdesinde meydana gelen deformasyondan 

kaynaklanmaktadır. Bundan dolayıdır ki devrilme kararlılığı üretici firmalar için önemli bir kriter 

haline gelmiştir. Otobüslerde devrilme durumunu konu olan bazı standartlar vardır, Avrupa’da bu 

standart devrilme kazalarında yolcuların ve sürücünün güvenliklerini sağlaması açısından araç 

üreticilerinin uyması gereken tasarım şartlarını içeren ECE R66 yönetmeliğidir.  

Bu çalışmada M2 sınıfı otobüs modelinin R66 devrilme yönetmeliğine göre hazırlanan analiz modeli 

üzerinde devrilme simülasyonu yapılmıştır. R66 analizlerindeki en önemli kıstas analiz sonucunda 

yaşam alanı olarak tarif edilen hacme herhangi bir parçanın girmemesidir. Analiz modelinde yaşam 

alanı yönetmelikte belirtilen ölçülerde modele eklenmiştir. Simülasyon modeli için devrilme platformu 

tasarlanmış ve gerekli enerji hesapları yapılarak devrilme hızı saptanmıştır. Gerekli sınır koşulları 

tanımlandıktan sonra oluşan analiz modeli çözdürülmüştür. Analiz sonuçlarında otobüs karkas 

yapısında kolon profil bölgelerinden sectionlar alınıp buralardaki yaşam alanına yaklaşma miktarı 

saptanmıştır. Sonuçlarda yaşam alanına giren herhangi bir parça olmadığı ve otobüsün devrilmeye 

karşı emniyetli olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: ECE R66,Devrilme Analizi, Ls Dyna 

 

M2 Class Bus R66 Rollover Simulation  
 

ABSTRACT 

 

One of the most important risk factors on the buses at the time of accident is rollover of the bus. Many 

of the fatal accidents on buses are caused by deformation of the bus body resulting in overturning. 

Therefore, rollover stability has become an important criterion for manufacturers. There are some 

standards that are subject to the rollover of buses, In Europe, this standard is the ECE R66 directive, 

which covers the design requirements that vehicle manufacturers must comply with to ensure the 

safety of passengers and their drivers in rollover accidents. 

In this study, rollover simulation was performed on the analysis model which was prepared according 

to the R66 rollover regulation of the M2 class bus model. The most important criterion in the R66 

analysis is that any part does not enter the volume described as the living area in the analysis result. In 

the analysis model, the living area was added to the model with dimensions specified in the regulation. 

For the simulation model, rollover platform was designed and the required energy calculations were 

made to determine the rollover speed. After defining the necessary boundary conditions, the analysis 

model is solved. In the analysis results, the sections from the column profile sections were taken and 

the amount of approach to the living area was determined. The results show that there is not any part 

in the living area and that the bus is safe for rollover. 

  

Keywords:  ECER66, Rollover Analysis,Ls Dyna 

  

  



272 

 

Determination of Copper and Cobalt With Dispersive Liquid Liquid 

Microextraction 

 

Ümit DİVRİKLİ 

Pamukkale Üniversity 

 

 

ABSTRACT 

 

In the dispersive liquid-liquid microextraction technique (DLLME), very small volumetric 

organic phase apolar analytes which do not mix in the aqueous phase in the analyte but dispersive pass 

through. After a while, the dispersive liquid is centrifuged to accumulate in the bottom of a conical 

container (about 25 µL). From here, the organic phase from which the analyte is extracted and 

separated by a syringe is taken and injected into HPLC, GC and AAS according to the purpose and 

structure of the analyte .Due to the advantages of low sample volume, low cost, high recovery and 

high enrichment factor, the dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) technique appears to be 

advantageous in the promotion of metal ions. 

In this study, dispersive liquid-liquid microextraction method was developed for the 

determination of trace amount of Cu(II), Co(II) by microsample injection system-flame atomic 

absorption spectrometry detection.The main factors affecting the DLLME, such as pH of sample 

solution, amount of dithizone as a ligand, extraction and disperser solvent types and their volume, 

were optimized for the best extract efficiency. Under the optimum conditions, i.e., sample volume: 5 

mL, amount of dithizone: 0.05 mg, extraction solvent: 250 μL CHCl3, disperser solvent: 1 mL 

acetone, a quantitative recovery value was obtained. Enrichment factor was found to be 20. The 

influence of matrix ions for DLLME of copper and cobalt was investigated. After the optimization of 

the variables was established, the method was applied to various water samples and dry mint. The 

accuracy of the method was controlled with industrial waste water standard reference material (BCR 

715). The average recoveries were in the range of 99.1–100.2 % and the relative standard deviations 

were in the range of 1.0–0.9 %. The detection limits for Cu(II) and Co(II) in the determination by 

DLLME-AAS (3s, N=16) were found to be 1.23 and 2.48 µg/L, respectively. 

 

Keywords:Cobalt, Copper, Dithizone, DLLME, Atomic Absorption Spectrometry 
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ABSTRACT 

 

Bioactive substances with antioxidant action could promote cell growth, development and 

proliferation when used at adequate doses. However, antioxidant substances could demonstrate 

cytotoxic effects at high doses. As a matter of fact, it was stated that several antioxidant substances 

could show anti-carcinogenic effect at high doses.  

The effect of crocin on MCF-7 breast adenocarcinoma was determined based on this 

hypothesis, which is also indicated in the present study. Several studies demonstrated that crocin, one 

of the essential components in the saffron plant, might possess antioxidant and anti-inflammatory 

effects when used at adequate doses. At higher doses, it was stated that it could have anti-carcinogen 

effect on various cell lines. No previous study was reported in the literature on the possible causes of 

the anti-carcinogen effects of crocin on MCF-7 cells.  

Toxic doses of crocin on MCF-7 cells were determined by cytotoxicity (MTT;3-4,5-dimetil-

tiyazolil-2,5-difeniltetrazolyum bromid) tests. Median lethal dose (LD50) of crocin on MCF-7 cells 

was determined as 1611 μg/mL, while LD0 dose (The dose is not causing cell death or development) 

was 20 μg/mL for a daily exposure. Later on, three different experimental groups (1st group: control 

group, 2nd group: LD0 dose applied group, 3rd group LD50 dose applied group, 4th group:The group 

treated with crocin at a higher dose than the LD50 dose) were formed to determine the effect of crocin 

on antioxidant and inflammatory system in the MCF-7 cells. 

Total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and OSI (oxidative stress index) 

levels were analyzed as oxidative stress parameters in the lysates prepared with lysate buffer of the 

cells obtained from the study groups. Inflammatory cytokines tumor necrosis factor (TNF) α, 

interferon (IFN) γ and interleukin 1 (IL1) β levels were examined related to the immune system. When 

statistical analyzes were conducted on the obtained data (ANOVA and Kruskal Wallis), it was 

determined that there were statistical differences especially between the oxidative stress parameters. It 

was observed that the LD50 dose of crocin administered to the study groups increased OSI values by 

lowering the TAS levels. However, it was determined that crocin did not affect TNF-α, IFN-γ and IL1-

β levels in MCF-7 adenocarcinoma cells. 

These findings demonstrated that crocin had anti-carcinogenic effects on MCF-7 breast cancer 

cells at high doses. It could be argued that crocin exerts this effect by increasing the oxidative stress, 

but without affecting intracellular inflammatory response significantly (especially without altering the 

cytokine levels). However, to better explain the anti-carcinogenic effects of crocin, further studies on 

different and more specific parameters of the mechanisms that affect apoptotic genes (p53, caspase 3, 

12, etc.) are needed. 

 

Keywords: MCF-7 cell line, crocin, ınflammation, oxidative stress 
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MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerinde Krosinin İnflamasyon ve Oksidatif 

Strese Etkileri 
 

ÖZET 

 

Antioksidan etkili bioaktif maddeler uygun dozlarda kullanılmaları durumunda hücre 

büyümesini, gelişmesini ve proliferasyonunu destekleyen maddelerdir. Bununla birlikte antioksidan 

maddeler yüksek dozlarda sitotoksik etki gösterebilmektedir. Nitekim günümüzde birçok antioksidan 

maddenin yüksek dozlarda antikanserojen etki gösterebileceği ifade edilmektedir.  

Sunulan çalışmada da belirtilen bu hipotezden yola çıkılarak crosinin MCF-7 meme 

adenokarsinomundaki etkileri belirlenmiştir. Safran bitkisinin temel bileşenlerinden biri olan krosinin 

uygun dozlarda kullanıldığı zaman antioksidan ve antiinflamatuvar etkili olabileceği bir çok çalışma 

ile gösterilmiştir. Yüksek dozlarda ise çeşitli hücre hatlarında antikanserojen etk,ileri olabileceği 

belirtilmektedir. Krosinin MCF-7 hücrelerindeki antikanserojenik etkilerinin muhtemel nedenleri ile 

ilişkili bir çalışmaya literatürde raslanılamamıştır.  

MCF-7 hücrelerinde crosinin toksik dozları sitotoksisite (MTT;3-4,5-dimetil-tiyazolil-2,5-

difeniltetrazolyum bromid) testleri ile belirlenmiştir. Crosinin MCF-7 hücrelerindeki günlük 

maruziyette akut ortalama toksik (LD50) dozu, 1611 µg/mL, LD0 dozu (herhangi bir hücre ölümü 

veya gelişmesine neden olmayan doz) ise 20 µg/mL olarak belirlenmişir. Sonrasında MCF-7 

hücrelerinde crosinin antioksidan ve inflamatuvar sisteme etkisini belirleyebilmek amacıyla 4 farklı 

deneysel grup (1. Grup:kontrol grubu, 2. Grup:LD0 dozu uygulanan grup; 3. Grup LD50 dozu 

uygulanan grup, 4. Grup: LD50 dozundan daha yüksek dozda crocin uygulanan grup) oluşturulmuştur.  

Deney gruplarından elde edilen hücrelerin lizis buffer ile hazırlanan lizatlarında total 

antioksidan statü (TAS), total oksidan statü (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) düzeyleri oksidatif 

stres parametreleri olarak analiz edildi. İmmun sistemle ilişkili olarak ise inflamatuvar stokinlerden 

olan tümör nekrozis faktör (TNF) α, interferon (IFN) γ, ınterlöykin 1 (IL1) β seviyeleri incelendi. Elde 

edilen verilere uygun istatistiki analizler uygulandığında (ANOVA ve Kruskal Wallis), özellikle 

oksidatif stres parametrelerinde istatistiki farklılıklar olduğu belirlendi. Deney gruplarına uygulanan 

crosine ait LD50 dozunun TAS düzeylerini düşürerek OSI değerlerini artırdığı görüldü. Bununla 

beraber crosinin MCF-7 adenokarsinom hücrelerinde TNF-α, IFN-γ ve IL1-β seviyelerini etkilemediği 

belirlendi. 

Bu sonuçlar crosinin yüksek dozlarda MCF-7 meme kanseri hücrelerinde anti-kanserojen 

etkili olduğunu göstermektedir. Krosinin bu etkisini hücre içi inflamatuvar yanıtı fazla etkilemeden 

(özellikle stokin seviyelerini fazla değiştirmeden), oksidatif stresi artırarak gösterdiği söylenebilir. 

Bununla beraber krosinin anti-kanserojen etkilerinin daha iyi açıklanabilmesi için, özellikle apoptotik 

genleri (p53, caspase 3, 12 vb. dibi) etkileyen mekanizmalara ait daha farklı ve fazla sayıda 

parametreleri inceleyen ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.  

 

Anahtar kelimeler: MCF-7 hücreleri, Krosin, İnflamasyon, Oksidatif Stres  
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Türkiye’de Belediyelerin Yeniden Yapılandırılması Süreci: Engeller Ve 

Öneriler  

 

Gülsüm GÜRLER HAZMAN* 

Afyon Kocatepe Universitesi 

 

ÖZET 

 

Kamu ekonomisini yeniden yapılandırma çalışmaları ile birlikte etkin yönetim anlayışları 

tartışılmaya başlamıştır. Bu aşamada gözeten ve koordine eden bir kamu yönetimine duyulan ihtiyaç 

nedeniyle, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı ön plana çıkmıştır. Oluşan gereklilik sadece 

merkezi idare için değil tüm kamu yönetim birimleri için geçerlidir. Yönetim sürecindeki etkinlik ile 

yönetsel kararlarda sonuçlara ne düzeyde ulaşıldığı, sonuçların amaçlara katkısı, hedef ve 

stratejilerdeki uygunluğun tespit edilmesi sağlanabilecektir.  

Bir kamu birimi olarak belediyelerde sunulan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin 

sağlanması, idari ve mali yönden yerel yönetimlerin mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulması 

açısından önem arz etmektedir. Bu süreçte Türkiye’de Cumhuriyetten sonra yapılan düzenlemeler ile 

yerel yönetim sistemi idari yapılanmada, mali kaynakların dağıtımında, yerel hizmetlerin sunumunda 

ve son olarak imar ve planlama düzeni gibi alanlarda değişimlere sahne olmuştur. 

Yapılması tasarlanan çalışmada Türkiye’de belediyelere yönelik reform niteliğindeki 

düzenlemeler ele alınarak, gerçekleştirilen düzenlemelerin sonuçlarının belediye yöneticilerince 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Burada önemle belirtmek gerekir ki; çalışmada geçmişten 

günümüze yapılan düzenlemeler ele alınacağından belediye yöneticilerinin yanlı olmaları da önlenmiş 

olmaktadır. Çalışmada belediye yöneticilerinin değerlendirmeleri esas alınacağından, belediyelerde 

yönetici statüsünde görev yapan kişiler ile anket formu aracılığıyla görüşme sağlanmıştır 

Yerel yönetimlerde etkinlik, hizmet sunumunda kaynakların yerinde kullanımı, 

hesapverebilirlik gibi ilkeler yapılan reform çalışmalarını temel dayanağını oluşturmaktadır. Genel 

eğilim, yerel yönetimlerin kendi öz sorumluluk alanlarında etkin, verimli ve özerk kuruluşlar haline 

getirilmesi yönündedir. Bu çerçevede yapılması planlanan çalışmayla, yerel yönetimlerin mevcut 

sorunları ve bu sorunları gidermede getirilebilecek çözüm önerileri üzerinde durularak, geçmiş 

günümüze değin yapılan reform niteliğindeki çalışmaların belediye yöneticilerince yani yerel 

aktörlerce nasıl değerlendirildiği tespit edilebilecektir. Bu sayede yerel aktörlerin gözüyle 

belediyelerin mevcut sorunları ve reform niteliğindeki düzenlemelerin önündeki engellerin yani 

getirilen düzenlemelerin eğer varsa aksayan yönlerinin tespiti hedeflenmektedir.  

Araştırma evreni olarak Türkiye’de 2017 yılı itibariyle toplam 1397’dir. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda belediyelerde görev yapan yönetici statüsündeki kişiler ile anket yöntemi kullanılarak 

görüşme sağlanmıştır. Anketlerin hazırlanmasında, konu hakkında ulusal ve uluslar arası kaynaklar 

taranmış olup, alanında uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Toplam 924 geçerli anket uygulanmıştır. 

Araştırmanın anakütlesini temsilen 1397 belediyenin 231 tanesine ulaşılmıştır. Analizler SPSS 

istatistiksel program kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan güvenilirlik testinin sonucuna göre 

Cronbach’s Alpha değeri (α) 0, 821 olarak hesaplanmıştır. Yapılan normallik testi sonucunda 

(Kolmogorov-Smirnow) significant değeri (f değeri) 0,00 olarak hesaplanmıştır. α < 0,05 olduğu için 

veriler normal dağılım sergilememektedir. Uygun analiz tekniğinin seçilebilmesi için normal dağılım 

testinin yanı sıra varyansların homojenliği testi yapılmıştır. Bu test sonucunda her bir değişken için α 

> 0,05 sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla homojenlik mevcuttur. 

Nonparametrik test teknikleri kullanılacağından, öncelik olarak katılımcılara yöneltilen anket 

formunda “belediyelerde reform düzeyinde yapılan çalışmaların başarıya ulaşmasına engel olabilecek 

unsurlar” 12 değişkenle ölçülmüştür. Belediyelerdeki yönetici statüsünde çalışanlar arasında, reform 

çalışmalarında karşılaşılan engeller hususunda farklılık sınaması; Kruskall Wallis ile yapılmış olup, 

asymp sign. değeri 0,394 ile yönetici statüsünde çalışanlar arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir. Benzer sınama, belediye ölçeği (büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, 

belde belediyesi) dikkate alınarak gerçekleştirildiğinde ise, benzer sonuçlara rastlamıştır, bu durumda 

gerek çalışan yöneticiler açısından gerekse belediyenin ölçeği açısından bakıldığında, katılımcılar 
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arasında belediyelerdeki reform çalışmalarının önündeki engeller hakkında genel bir görüş birliği 

mevcuttur.  

 

Anahtar Kelimeler: belediye reformu, yerel yönetimler, etkinlik  

 

Sunulan bu çalışma Afyon Kocatepe Ünüversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 
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Restructuring Municipalities in Turkey: Obstacles and Proposals  
 

ABSTRACT 

 

The efforts to restructure the public economy have initiated the discussion effective 

government approaches. Due to the need for a public administration that oversees and coordinates, an 

accountable and transparent government approach became prominent. The requirement occurred not 

only for central administration but also for all public administration. With the effectiveness in the 

administration process, it would be possible to determine the extent to which the results are achieved 

in administrative decisions, the contribution of the consequences to the objectives, and the adequacy of 

the objectives and strategies. 

Providing quality and active services by the municipalities, which are public entities, is 

significant for the solution of the existing administrative and financial problems in the local 

governments. In this process, with the regulations enacted after the foundation of the Republic of 

Turkey local administration system have been changing on the distribution of financial resources, the 

supply of local services, and reconstruction and planning process. 

The aim of this study is to evaluate the reformation regulations for municipalities in Turkey 

and the assessment of the results of the regulations by the municipality authorities. It needs to be 

stressed that the historical regulations would be scrutinized to prevent the bias of the municipality 

authorities. Since the assessments of municipal administrators would be taken into consideration in the 

study, individuals who work at the administrative level in the municipalities were interviewed using a 

questionnaire. 

In local governments, principles such as efficiency, adequate use of resources and 

accountability are the basis of reforms. The general objective is to transform local governments into 

effective, efficient and autonomous institutions in their areas of responsibility. By focusing on the 

existing problems in the local governments and the recommendations for solutions to these problems 

in this study, it would be possible to determine the views of municipal administrators. The study aim is 

to identify the current problems of the local governments according to the local actors and the 

obstacles that hinder the reform regulations, i.e., the disadvantages of the regulations, if any. 

The research universe includes a total of 1397 local governments in Turkey as of 2017. 

Parallel to the objective of the study, interviews were conducted with the local government employees 

that occupy administrative offices using the survey method. When designing the questionnaire, 

national and international resources were reviewed and opinions of experts in the field were obtained. 

A total of 924 valid questionnaires were obtained. 231 of 1397 municipalities were accessed to form 

the surveysample. Analyzes were conducted with SPSS statistics software. In the reliability test, 

Cronbach's Alpha coefficient (α) was calculated as 0,821. Normal distribution test (Kolmogorov-

Smirnow) result shows us that the significant value (f value) is 0.00. Since α <0,05, the data did not 

exhibit normal distribution. To select the appropriate analysis technique, variance homogeneity test 

was conducted in addition to the normal distribution test. As a result, α> 0.05 and homogeneity was 

confirmed. 

Since nonparametric test techniques would be used, initially “the factors that could prevent the 

achievements of local government reforms” were measured with 12 variables in the questionnaire. The 

testing of the differences between the local government administrators based on the difficulties 

encountered in the reforms with using Kruskall Wallis test and asymp. sign value was determined as 

0,394 and it was determined that there was no significant difference between the local government 

administrators. When the same test was used to based on the municipality scale (metropolitan 

municipality, provincial municipality, district municipality, town municipality), similar results were 
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obtained. Thus, there was a consensus on the obstacles of the reforms in municipalities among the 

participants, both based on the local governments’ administrators and the scale of local governments. 

 

Keywords: municipal reform, local governments, efficiency  
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Maxillary Ameloblastic Carcinoma in a Dog 
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ABSTRACT 

 

Ameloblastic carcinoma (AC) is a malignant odontogenic epithelial tumor and reported rarely 

in domestic animals. In our case, a 8 years old mix breed male dog was presented to a veterinary 

hospital with inappetence, oral pain, mucous oral discharge with halithosis. Oral examination made by 

a veterinarian and forwarded to surgery department with diagnosis of oral cavity tumor. General 

appearance and initial observations of the dog showed normal body condition. Hematological analysis 

did not show any abnormality. A detailed oral examination performed under sedation and a painfull 

mass with nodular apperance was diagnosed. Oral radiaography did not clearly define the borders of 

the mass. Radiographic examination of chest seemed normal. After operation decision, dog prepared 

for operation under general anaesthesia with isoflurane+O2. Mass excised with blunt dissection using 

cauterization. A 3 cm deep cavity appeared after dissection revealing the alveolar bone of the maxilla. 

Two of molar teeth were also extracted with the tumor. Severe bleeding of tumor area was observed 

after dissection which was stopped using sponges. No adequate healthy gingiva and mucosa was 

available for suturing. Mouth disinfection was provided by using glycerine-iodine 3% solution and 

broad spectrum antibiotics: Cefovecin 8 mg/kg and Enrofloxacin 5 mg/kg for 5 days. The tumor was 

submitted to pathology laboratory for pathological examination. The mass was routinely fixed in 

buffer formalin solution and processed in paraffin-embedded cassettes; 5 μm sections were obtained 

and stained with hematoxylin and eosin (H&E) for histopathology. Histopathological and 

immunohistochemical findings supported the diagnosis of ameloblastic carcinoma for the mass. 

 

Keywords: Ameloblastic Carcinoma, Surgery, Pathology, Oral Cavity, Dog. 

  

  



279 

 

The Expression of Caspase-3, Caspase-7, Caspase-9 and Cytokeratin 

AE1/AE3 in Goats With Enzootic Nasal Adenocarcinoma 
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Özlem Özmen 

University of Mehmet Akif Ersoy 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to examine the expression of caspase-3, caspase-7, caspase-9 and 

cytokeratin AE-1/AE-3 using the avidin-biotin complex (ABC) immunoperoxidase technique in 20 

goats with enzootic nasal adenocarcinoma (ENA).  

Clinically, dyspnoea and nasal discharge were observed in all cases. Macroscopically, 

polypoid and sessile masses were seen in the ethmoidal area. At the histopathological examination, 

tubular, papillary and mixed patterns of ENA were diagnosed. Immunohistochemically, strong 

positive reactions were generally seen for caspase-3, while strong to moderate and slight reactions 

were observed for caspase-7 and caspase-9 in the cytoplasm of the tumour cells. Positive reactions for 

cytokeratin AE-1/AE-3 were only seen in epithelial cells. In addition, the causative agent of ENA, 

retrovirus, was detected immunohistochemically in tumour cells. 

 

Keywords: Enzootic nasal adenocarcinoma, Pathology, Immunohistochemistry, Goat 
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Fırat Çağlar YILMAZ 
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Özlem ÖZDEMİR TAŞ Haldun MÜDERRİSOĞLU 

Düzce Üniversitesi 

ÖZET 

 

Son yıllarda dış mekânlarda rekreasyonel faaliyetlerde belirgin bir şekilde artış olduğu 

gözlenmektedir. Bununla birlikte rekreasyonel planlama ile ilgili birçok çalışma yapılmaya 

başlamıştır. Bu çalışmaların bazıları rekreasyonel faaliyetlere katılımın nedenlerini araştırırken, 

nispeten daha az miktardaki araştırmalar ise rekreasyonel katılımı kısıtlayan nedenleri incelemiştir. 

Rekreasyonel kısıtlayıcılar kullanıcıların faaliyetlere katılımlarını azaltabilmektedir. Bu olumsuz etki 

alınacak yönetim kararlarıyla azaltılarak faaliyetlere katılım imkanı arttırılabilir.Bu çalışmanın amacı 

Yedigöller Milli Park’ında Düzce kentinde yaşayan insanların rekreasyonel faaliyetlerine katılım 

sıklıkları ve bu katılım sıklıklarını etkileyen kısıtlayıcıları saptamaktır. Bu nedenle Düzce kentinde 

yaşayan 100 kişiye anket uygulanmıştır. Kısıtlayıcıların ölçülmesinde 5 noktalı Likert ölçeği 

kullanılmıştır. Ankette sorulan 38 adet kısıtlayıcı sorusu öncelikle Faktör Analizi kullanılarak faktör 

gruplarına ayrılmıştır. Faktörlerin güvenilirliğini ortaya koymak için Güvenilirlik Analizi yapılmıştır. 

Daha sonra ziyaretçilerin katıldıkları rekreasyonel faaliyetler, alanı kullanma sıklıkları, alanı 

kullanımlarını kısıtlayan faktörler ve bu faktörlerin yerel memnuniyete etkileri belirlenmiştir. 

Kısıtlayıcılar ile kullanıcı özellikleri ve deneyimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak için 

korelasyon analizi yapılmıştır. Genel memnuniyeti etkileyen kısıtlayıcıları belirlemek için ise tek 

yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Korunan alan, rekreasyon, kısıtlayıcılar, Yedigöller Milli Parkı 

 

Determining of the Recreational Consraints in Protected Areas: A Case of 

Yedigöller National Park  
 

ABSTRACT 

 

In recent years it has been observed that there is a significant increase in recreational activities in 

outdoor areas. Besides, many studies on recreational planning have begun. While many of these 

studies have investigated the reasons of participation in recreational activities, relatively few studies 

have investigated the reasons that restrict recreational participation. Recreational constraints can 

reduce the participation of users in activities. This adverse impact can be reduced by management 

decisions to increase participation in activities.The aim of this study is to determine the frequency of 

participation in the recreational activities of people living in Düzce in the Yedigöller National Park 

and the constraints that affect the frequency of participation. For this reason, a questionnaire was 

applied to 100 people living in Düzce. A 5-point Likert scale was used to measure the constraints. The 

38 restrictive questions asked in the questionnaire were firstly divided into factor groups using factor 

analysis. A Reliability Analysis was conducted to demonstrate the reliability of the factors. Later, the 

recreational activities in which they participated, the frequency of use of the site, the factors that 

restricted their use of the space, and the local satisfaction effects of these factors were determined. 

Correlation analysis was erformed to establish relationships between constraints and user 

characteristics and experiences. At the end, one way variance analysis was used to determine the 

constraints that affect general satisfaction.  

Keywords: Protected area, recreation, consraint, Yedigöller National Park 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

 

ABSTRACT 

 

Parallel to technological developments, the technical developments in tires used in 

automobiles are very fast. Tires are among the most important safety equipment that provides locating 

in automobiles. Tires are of great importance for a safe, comfortable and comfortable ride. In addition, 

tires are one of the factors that affect the torque, power and fuel economy of the vehicle. Nowadays, in 

the same wheel size, both summer and winter tires are produced in many brands and models. In this 

situation, users are having difficulty in choosing the correct tire. 

The purpose of this study is; users of our province, while the selection of both safety and tires 

affecting the performance of the car, examining some of the factors you need to consider is to help 

them make the right choices. A comprehensive literature search was conducted in the study. As a 

result of the information obtained, face-to-face interviews were conducted with 13 tire suppliers and 

187 car users. As a consequence of the study, factors such as tire material, texture, braking 

performance, roadholding, fuel consumption, price, external and internal noise were determined to be 

important in tire selection. 

 

Anahtar kelimeler: Automobile, Tire, Tire selection, Tire sticker 

 

Otomobil Kullanıcılarının Lastik Seçiminde Etkili Bazı Faktörlerin 

İncelenmesi (Karaman İli Örneği) 
 

ÖZET 

 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, otomobillerde kullanılan lastiklerde de teknik 

gelişmeler son derece hızlı olmaktadır. Lastikler, otomobillerde yerle teması sağlayan en önemli 

güvenlik donanımları arasında yer almaktadır. Taşıtın güvenli, konforlu ve rahat bir sürüşü için 

lastikler büyük önem arz etmektedir. Ayrıca lastikler taşıtın tork, güç ve yakıt ekonomisini etkileyen 

faktörlerden birisidir. Günümüzde aynı tekerlek ölçüsünde hem yaz lastiği hem de kış lastiğinde, 

birçok marka ve modelde lastik üretilmektedir. Bu durum karşısında kullanıcılar doğru lastik 

seçiminde zorlanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; ilimizdeki kullanıcıların, hem güvenlik hem de otomobilin performansını 

etkileyen lastiklerin seçimini yaparken, göz önünde bulundurması gereken bazı faktörleri inceleyerek, 

doğru tercih yapmalarına yardımcı olmaktır. Araştırmada kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. 

Bunlardan elde edilen bilgiler neticesinde, 13 lastik tedarikçisi ve 187 otomobil kullanıcısı ile yüz 

yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda lastiğin malzemesi, dokusu, fren 

performansı, yol tutuşu, yakıt tüketimi, fiyat, dış ve iç gürültü gibi faktörlerin lastik seçiminde önemli 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Keywords: Otomobil, Lastik, Lastik seçim, Lastik etiketi. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Ülkemizde “Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi” 

YARDOP yangın çıkmadan ve yayılmadan önlenmesine yönelik önemli faaliyetlerdendir. YARDOP 

kapsamında bulunan işletmelerdeki bitkilendirme kriterleri yangın önleyici özellik kapsamında tür 

seçimi, işletme şekli ve bakımı gibi konularda tespit ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

YARDOP işletmelerinde yanmaya dayanıklı geç tutuşan ve alev almayan türlerin sıklıkla kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Kullanılan türler ile beraber daha dayanıklı türlerin var olup olmadığı, türlerin yöre 

iklim ve şartlarına adaptasyonu daha önce yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ile desteklenerek 

güncellenmelidir. Bu bilgiler ışığında üretilecek veri kaynağı ile yapılacak bitkilendirme çalışmaları 

daha nitelikli ve daha doğru tür seçimi ile yangın önleme amacına daha verimli hizmet edecektir. 

Bununla beraber bitkilerin tür seçimi kadar dikim aralıkları ve dikim desenleri de son derece 

önemlidir. Farklı dikim desenlerinin yangın önlemede ne tür faydalar sağlayacağı arazinin morfolojik 

özellikleri de dikkate alınarak mevcut işletmede hangi desen veya desenlerin kullanılabileceği 

alternatifleri üretilmelidir. Tüm bu çalışmalarla beraber sürdürülebilirlik ekseninde tür seçimi ve desen 

çalışmalarının beraberinde getirdiği bakım ve işletme sorun ve maliyetleri ile dikkatle ele alınmalıdır. 

Bu araştırma yangın önlemeyle ilgili mevcut sorunların tespiti ve değerlendirilmesi ile sürdürülebilir 

bir YARDOP sistemi için Balıkesir İli Savaştepe Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki alanlarda 

yapılacak yerinde gözlem ve inceleme çalışmalarını esas almaktadır. 
 

Anahtar kelimeler: YARDOP, Bitkilendirme, Orman Yangınları, Savaştepe - 

 

Assessment of Applications of Fire Resistant Forest Projects (YARDOP) 

(Instance of Balıkesir-Savaştepe) 

 
ABSTRACT 

 

“Rehabilitation of Burning Forest Areas and Fire Resistant Forests Facility Project” YARDOP in our 

country are important activities aimed at preventing the fire from breaking out and spreading. The 

planting criteria in the enterprises within the scope of YARDOP are required to determine and 

evaluate the types of fire prevention features such as type selection, operation type and maintenance. It 

has been found that fire resistant late-burning and nonflammable types to flammability are frequently 

used in YARDOP establishments. Adaptation to the local climate and conditions, whether there are 

more durable types together with the types used should be updated with the support of previous 

scientific studies and researches. This information will serve more efficiently for the purposes of fire 

prevention with more qualified and more accurate selection of the type of plantation studies done 

within the light of data source produced. However, planting gaps and patterns are as important as the 

selection of plant types. By considering the morphological characteristics of the land where different 

planting patterns will provide fire prevention benefits, alternatives should be produced in which 

pattern or patterns can be used in the current operation. These studies should be handled with 

maintenance, operating problems and costs that accompanied by type selection and pattern studies on 

the axis of sustainability. This research is based on the observation and investigation activities to be 

carried out on the areas within the boundaries of Balıkesir Savaştepe Forestry Operating Directorate 

for a sustainable YARDOP system by identifying and evaluating existing problems related to fire 

prevention. 

Keywords: YARDOP, Planting, Forest Fires, Savaştepe 
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Savaştepe Sarıbeyler Barajının Rekreasyon Alanı Olarak Kullanılabilirliği 

 

Mazhar ULUSOY 

Savaştepe Orman İşletme Şefliği 

 

Alper SAĞLIK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde temiz su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve toplumun 

kullanımına sunulmasına yönelik projeler önem kazanmaktadır. Temiz su kaynaklarından en 

önemlileri barajlardır. İnsan eli ile üretilen bu yapılar elektrik üretimi ve içme suyu kullanımı başta 

olmak üzere sulama suyu sağlama amacı ile de kullanılmaktadır. Bu kullanımların yanı sıra 

kentleşmeni getirdiği baskıdan kaçış alanları olarak görülen rekreasyon alanlarının da başında 

gelmektedir. Bu bağlamda baraj gölleri yöre insanı başta olmak üzere yeni uğraşlar, yeni alışkanlıklar, 

yeni beceriler kazandırmıştır. Özellikle deniz olmayan yerleşim alanlarında su etkisi ve yeşil alan 

varlığı insan üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Su ve doğanın sağladığı dinlenme ve eğlenme 

alanları rekreasyonel olarak tercih edilen alanların başında gelmektedir. Rekreasyonel kapasiteye sahip 

bu alanların nasıl planlanıp tasarlanacağı koruma kullanım dengesi açısından son derece önem 

kazanmaktadır. Bu çalışma Balıkesir İli Savaştepe İlçesinde bulunan Sarıbeyler Barajı ve baraj 

havzasında yürütülmüştür. Bu alanların doğal dengeyi bozmadan kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Çalışma yerinde tespit ve gözlem ile elde edilen veriler değerlendirme kriterleri yardımı ile 

incelenmiştir. İnceleme sonucunda rekreasyonel olarak kullanılabilirliği yönünde öneriler ve tespitler 

aktarılmıştır. Baraj çevresinin düzenlenmesinde planlama ve tasarım politikalarının neler olması 

gerektiği üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Balıkesir, Baraj, Rekreasyon, Peyzaj Tasarımı, Planlama  

 

ABSTRACT 

 

As in the rest of the world, projects aimed at protecting, developing and making clean water resources 

available to the public are gaining importance in our country. The most important of clean water 

sources are the dams. These structures, which are produced by human hands are also used for 

supplying irrigation water, especially electricity generation and drinking water use. Besides these uses, 

it is also one of the recreational areas seen as the places of repressive escape brought by urbanization. 

In this context, the dam lakes have brought new occupations, new habits, new skills, especially to local 

people. Especially in the non-sea residential areas, the water effect and the green area have positive 

effects on human being. Water and nature's recreation and entertainment areas are among the top 

recreationally preferred areas. How to plan and design these areas with recreational capacity is 

extremely important in terms of protection-usage balance. This study was carried out in Sarıbeyler 

Dam and dam basin located in Savaştepe District of Balıkesir Province. The availability of these areas 

without altering the natural balance has been researched. The data obtained by detection and 

observation at the working site were examined with the help of evaluation criteria. As a result of the 

examination, recommendations and findings were given in the direction of recreational use. It is 

emphasized what planning and design policies should be in the regulation of the dam environment. 

 

Keywords: Balikesir, Dam, Recreation, Landscape Design, Planning 
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1.25 Mev Enerjili Fotonlar İçin Manyetitli Betonların Gamma Radyasyonu 

Zırhlama Parametreleri 

 

Berna Oto* 

Yuzuncu Yıl Unıversıty 
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Yuzuncu Yıl Unıversıty 

 

 

 

ÖZET 

 

Çalışmada, manyetit cevheri içeren ve içermeyen betonların gama ışını zırhlama özellikleri 

araştırılmıştır. Bu betonların kütle zayıflatma katsayısının (μρ) deneysel değerleri, 60Co radyoaktif 

kaynaktan yayınlanan 1.25 MeV gama fotonları kullanılarak belirlenmiştir. Teorik μρ değerleri, 

WinXCom bilgisayar kodu ile 1 keV ila 100 GeV arasındaki enerji aralığında hesaplanmıştır ve bu 

değerler, aynı enerji aralığında etkin atom sayılarının (Zeff) ve elektron yoğunluğunun (Nel) 

hesaplanması için kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları manyetitli betonun gama ışınları için sıradan 

betonlardan daha etkili olduğunu göstermiştir. 

Radyoizotoplar endüstri, tarım, bilimsel araştırma ve tıp gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 60Co 

radyoizotopu 1.173 ve 1.332 MeV gama ışınları (ortalama enerji değeri 1.25 MeV) yayar ve 

çoğunlukla tıbbi tedavi için radyoterapi ünitelerinde kullanılır. 60Co radyasyonunun yıkıcı etkilerini 

durdurmak için radyoterapi odasının duvarı yüksek yoğunlukta seçilmelidir. Manyetit cevheri 

(Fe3O4), yüksek yoğunluklu olduğu için bu amaçla kullanılabilir. Bu çalışmanın sonuçları manyetit 

betonun gama ışınları için sıradan betonlardan daha etkili olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Kütle azaltma katsayısı, etkin atom numarası, elektron yoğunluğu, manyetitli beton  

 

Gamma Radiation Shielding Parameters of Magnetite Concretes For 1.25 

Mev Photons  
 

ABSTRACT 

 

In the study, gamma ray shielding properties of concretes with and without magnetite ore have been 

investigated. The experimental values of mass attenuation coefficient (μρ) of these concretes have 

been determined using 1.25 MeV gamma photons emitted from 60Co radioactive source. The 

theoretical values of μρ have been calculated in the energy range from 1 keV to 100 GeV by 

WinXCom computer code and these values were used to calculate the values of effective atomic 

numbers (Zeff) and electron density (Nel) in the same energy range.  

Radioisotopes have been used in many areas such as industry, agriculture, scientific investigation and 

medicine. Radioisotope 60Co emits 1.173 and 1.332 MeV gamma rays (with a mean energy value of 

1.25 MeV) and it is mostly used in radiotherapy units for medical treatment. To stop the devastating 

effects of 60Co radiation, the wall of radiotherapy room should be selected as high density. Magnetite 

ore (Fe3O4) can be used for this purpose as it has high density. The results of the present study 

showed that the magnetite concrete is more efficient than the ordinary concrete for gamma rays. 

 

Keywords: Mass attenuation coefficient, effective atomic number, electron density, magnetite concrete 
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Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Akılcı Kullanımına 

İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler  

 

Sibel ŞENTÜRK* 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu 

 

ÖZET 

 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları 

iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin tıbbi ve 

aromatik bitkilerin akılcı kullanımına ilişkin bilgi düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak 

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik birinci sınıf öğrencileri (n:117) oluşturmuş ve çalışmanın yapıldığı 

gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 114 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından literatür desteği ile geliştirilen 35 soruluk anket formu 

uygulanmıştır. Çalışma için etik kurul, kurum izni ve öğrencilerden de yazılı ve sözlü katılım onayı 

alınmıştır. Verilerin analizi; SPSS 21 paket programı yardımıyla yüzdelik dağılımlar ve ki-kare testi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %68.4’ü kız, %31.6’sı erkek olup, 

yaş ortalaması 19.22±1.40’dır. %49.1’i birinci öğretim, %63.2’si Süper Lise mezunu, %93.0’ı 

yurtta/apartta kalmakta, %6.1’inin kronik hastalığı mevcuttur. Öğrencilerin %100’ü tıbbi ve aromatik 

bitki kullandığını, %81.6’sı nezle/grip için kullandığını, %51.8’i ilaçla birlikte kullandığını, %57.0’ı 

ara sıra kullandığını, %89.5’i çay olarak tükettiğini, %50.0’ı bitkiyi aktardan temin ettiğini, %61.4’ü 

saklama koşullarını bildiğini, %8.8’i botanik ismini bildiğini, %83.3’ü bitkinin yaprak kısmını 

tükettiğini, %85.1’i daha doğal bir yöntem olduğu için tercih ettiğini, %70.2’si yarar gördüğünü ifade 

etmişlerdir. Öğrencilerin %66.7’si tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili kısmen bilgisinin olduğunu, 

%91.2’si önceden bilgi almadığını, %74.6’sı ise eğitim müfredatında tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili 

eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin tıbbi ve 

aromatik bitkilerin akılcı kullanımı ile ilgili kısmen bilgisinin olduğu tespit edilmiş olup, staj 

uygulamaları sırasında halk arasındaki bitkisel tedavi kullanımı ile karşılaşacakları düşünüldüğünde, 

eğitim müfredatlarında tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili bir dersin konulması önerilebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bilgi  

 

Nursing Students' Knowledge Levels About Use of Medıcal and Aromatic 

Plants and Influencing Factors  
 

ABSTRACT 

 

Medical and aromatic plants are the plants used as medicine in order to prevent diseases, 

ensure health or to treat diseases. This study has been undertaken with the purpose of definition in 

order to determine nursing students' knowledge levels about use of medical and aromatic plants and 

influencing factors. The environment of the study was composed of first grade students of (n:117) of 

Mehmet Akif Ersoy University Bucak Health School, Nursing Department and was completed with 

114 students who were present at the school and accepted to participate to the study. As data gathering 

tool, inquiry form composed of 35 questions which was developed by researchers with support of 

literature search. Ethical board, institution permission and written and oral consent of students were 

taken. Analysis of data were evaluated with SPSS package program, number, percentage and chi 

square test. The average age is 19.22±1.40, 68.4% of participants are female, 31.6% of them are male. 

49.1% of them were graduated from daytime education, 63.2% from Super High School, 93.0% stay in 

dormitory/aparts and 6.1% have chronic diseases. 100% of students stated they used medical and 

aromatic plants, 81.6% said they used for flu/cold, 51.8% stated they had used it together with 

medicine, 57.0% said they used in randomly, 89.5% stated they consumed it as tea, 50.0% said they 

took the plants from herbalist, 61.4% stated they were aware of storing conditions, 8.8% said they 
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knew the botanical name of the plant, 83.3% stated they consumed the leaves of the plant, 85.1% said 

they consumed it since it is natural, 70.2% stated they considered them useful. 66.7% of stated they 

had partial information on medical and aromatic plants, 91.2% said they had no prior information, 

74.6% stated they wanted to have education on medical and aromatic plans due to annual education 

programs. As the result of the study, it was determined that nursing students had partial information on 

reasonable use of medical and aromatic plants and considering they will probably face with herbal 

treatment among public during their internship, addition of a lecture related with medical and aromatic 

plants to their academic program can be suggested. 

  

Keywords: Nursing, Student, Medical and Aromatic plants, Information. 
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Ortaokul Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Algılanan Aile Desteği 

İlişkisinin Belirlenmesi 

 

Yrd. Doç.Dr. IŞIL IŞIK* 

Yeditepe University 

 

Yrd. Doç.Dr. GÜL ERGÜN 

Mehmet Akif Ersoy University 

 

ÖZET 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ile algılanan aile desteği 

ilişkisinin belirlenmesidir.  

Yöntem: Kesitsel türde yapılan araştırmada veriler Burdur ili Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez 

köyler dahil 23 ortaokulun 5-7. Sınıf öğrencisi olan 3391 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada 

araştırmacılar tarafından literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak oluşturulan öğrencilerin 

sosyodemografik özellikleri ve internet kullanımlarına yönelik soruları içeren 19 sorudan oluşan 

kişisel bilgi formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanıldı. 

Veriler 15.11.2013-15.01.2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Öğrencilere gerekli açıklamalar 

yapıldıktan sonra, bilgilendirilmiş onam formları ebeveyn/kanuni temsilcilerine gönderilerek, 

imzalanmış formu teslim eden öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 

22.0 kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden sayı, yüzde, 

ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson 

korelasyon ve regresyon analizi uygulandı.  

Bulgular: Ortaokul öğrencilerinin yaş ortalamalarının 12,5 olduğu, %72’sinin evlerinde internet 

bulunduğu, %79,4’ünün evinde bilgisayar bulunduğu, internete hiç girmeyen öğrencilerin oranının 

sadece %2,5 olduğu saptandı. Öğrencilerin %41,5’inin 1-4 yıldır internet kullandığı belirlendi. 

Ortaokul öğrencilerinin %4,6’sında patolojik internet bağımlılığı olduğu saptandı. İnternet 

bağımlılığını etkileyen faktörlerin ise aileden algılanan sosyal destek, erkek olma, okul başarısının 

düşük olması, haftalık harçlık miktarının yüksek olması, üst sınıflarda okuyor olmak ve daha sık 

internete girme olduğu belirlendi.  

Sonuç: Araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizdeki ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı 

oranının dikkate alınmaya değer bir oranda olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ailelerinden 

algıladıkları sosyal desteğin, cinsiyetin, maddi durumun, internette daha fazla zaman geçirmenin ise 

internet bağımlılığı riskini artıran durumlar olduğu görülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Ortaokul öğrencisi, İnternet bağımlılığı, Aile, Sosyal destek 

 

Determining the Relation Between the Internet Addiction in Secondary 

School Students and the Perceived Family Support  
 

ABSTRACT 

 

Purpose: The purpose of this study is to determine the relation between the Internet Addiction levels of 

secondary school students and the perceived family support.  

Methods: The study was conducted in the cross-sectional and descriptive design, and the data were 

collected from 3391 students who were studying at 5th and 7th grades at 23 secondary schools of the 

Directorate of National Education in the city of Burdur and its central villages. The literature was 

scanned by the author of the study, and the Personal Information Form, which was prepared by 

receiving the viewpoints of the specialists, consisting of 19 questions on socio-demographic 

characteristics of the students and questions that were intended to measure the Internet usage of the 

students; the Internet Addiction Scale, and the Social Support Received from the Family Scale were 

used to collect the data. The data were collected between the dates 15.11.2013 and 15.01.2014. After 

the necessary explanations were made to the students, the informed consent form were sent to their 

parents/legal guardians, and the students who returned these forms were included in the study. The 

SPSS 22.0 Program was used in the analyses of the data. The numbers, percentages, average values, 
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and standard deviation, which are among the descriptive statistical methods, were used in evaluating 

the data. The Pearson Correlation and Regression Analysis were applied between the continuous 

variables of the study.  

Results: It was determined that the average ages of the secondary school students were 12,5; 72% of 

them had Internet connection at home; 79,4% had computer at home; and the rate of the students who 

did not go online was only 2,5%. It was also determined that 41,5% of the students had been using the 

Internet for 1-4 years. It was observed in the study that 4,6% of the students had Internet addiction at 

pathological level. The factors that influenced the Internet addiction were determined as the social 

support received from the family, being male, low school success, weekly allowance being high, 

studying at senior grades, and going online frequently.  

Conclusions: When the study results are analyzed it is observed that the Internet addiction in 

secondary school students in our country is at a rate that has to be taken seriously. It is also observed 

that the social support students perceive from their families, gender, financial status, spending too 

much time on the Internet are the factors that increase the risk of Internet addiction. 

 

Keywords: Secondary School Student, Internet Addiction, Family, Social Support 
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Kaluza-Klein Evreninde Hayalet Takyon Karanlık Enerji Modeli   
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ÖZET 

 

Bu çalışma Kaluza-Klein evrenindeki farklı yönlerinin kullanılmasıyla Hayalet karanlık enerji 

modelini araştırmayı hedeflemektedir. İlk olarak, evrenimizin quintessence aşamasından boşluk 

durumuna evrilmesini betimleyen durum denklemi parametresi elde edilecektir. Daha sonra ise bu 

sonuç kullanılarak takyon skaler alan karanlık enerji modeli yeniden betimlenecek ve modeli ifade 

eden potansiyel ve skaler alan fonksiyonu hesaplanacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Karanlık enerji, kozmoloji, ekstra boyut  

 

Ghost Tachyon Dark Energy Model in Kaluza-Klein Universe  
 

ABSTRACT 

 

This study is devoted to investigate the ghost dark energy model by making use of its different aspects 

in the flat Kaluza-Klein universe. First, we implement the equation of state parameter which evolutes 

our universe from the quintessence era towards the vacuum. Next, we develop its correspondence with 

the tachyon scalar field dark energy model in order to calculate the exact solutions of self-interacting 

potential and scalar field function. 

 

Keywords: Dark energy, cosmology, extra dimension. 
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Barit Ve Manyetit Madenleri İçin Hızlı Nötron Azaltma Tesir Kesitlerinin 

Hesaplanması 

 

Berna Oto 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Nötron parçacıklarının, madde ile etkileşimin araştırılması, nükleer zırh tasarımı, tıbbi radyasyon 

dozimetresi, güvenlik denetimleri ve nükleer mühendislik gibi çeşitli uygulamalar için önemli bir 

konudur. Bu amaçla, bir materyal içerisinden geçen hızlı nötronların zayıflatılmasını karakterize etmek 

-1) kullanılır. Azaltma tesir kesiti, hızlı bir 

nötronun, ilk gelen bir nötron grubundan çıkaran bir çarpışmaya maruz kalma olasılığıdır. 

Bu çalışmada, barit ve manyetit madenleri için hızlı nötronların etkin azaltma tesir kesitleri teorik 

inin, maden içerisindeki elementlerin atom numarasına ve ağırlık 

oranına bağlı olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar literatürde seçilen bazı zırh malzemelerinin 

sonuçlarıyla karşılaştırmak için kullanılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Hızlı nötronlar, azaltma tesir kesiti, barit, manyetit  

 

Calculation of Fast Neutron Removal Cross-Sections for Barite and  

Magnetite Ores  
 

ABSTRACT 

 

The investigation of interaction neutron particles with matter is an important issue for several 

applications, e.g. in nuclear shield design, medical radiation dosimetry, security inspections and 

nuclear engineering. For this purpose, macroscopic effective removal cross- -1) are 

used to characterize the attenuation of fast neutrons which travel through a material. The removal 

cross-section is the possibility that a fast neutron undergoes a first collision, which removes it from the 

group of incoming neutrons 

In this study, the effective removal cross-sections for fast neutrons have been calculated theoretically 

for b

weight fraction of the constituent elements in the ores. The obtained results have been used to compare 

with results of some selected shielding matter in the literature. 

 

Keywords: Fast neutrons, removal cross-section, barite, magnetite 
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Flor Ve 7,12-Dimetilbenzantrasenin Etkisi 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, volkanik bölgelerde kronik zehirlenmelere neden olduğu bilinen flor ile polisiklik 

aromatik hidrokarbon türevi olan 7,12-dimetilbenzantrasen’in sıçanlarda anksiyete üzerine olan 

etkileri incelendi. Çalışmada 90 adet Wistar albino ırkı erkek sıçan, her grupta 10 adet olacak şekilde 9 

gruba ayrıldı. I. grup sıçanlar kontrol grubu olarak ayrıldı. II. grup sıçanlara haftada 1 kez DMBA 

çözücüsü (susam yağı) uygulandı. III. grup sıçanlara 1 ppm flor, IV. grup sıçanlara 15 ppm flor ve V. 

grup sıçanlara 30 ppm flor, NaF şeklinde içme sularına ilave edilerek 90 gün boyunca uygulandı. VI 

grup sıçanlara DMBA (10 mg/kg/po/haftalık), VII. grup sıçanlara 1 ppm flor ile DMBA, VIII. grup 

sıçanlara 15 ppm flor ile DMBA ve IX. grup sıçanlara 30 ppm flor ile DMBA 90 gün boyunca benzer 

dozlarda uygulandı. Çalışmanın başlangıcı ile 30, 60 ve 90. günlerinde sıçanlara anksiyete 

(yükseltilmiş artı labirent) uygulandı. Çalışmamızın sonuçları, flor’un doza bağımlı olarak anksiyolitik 

etkiyi artırırken; DMBA’nın aksine anksiyeteye neden olabileceği belirlendi. 

 

Anahtar kelimeler: Flor, 7,12-dimetilbenzantrasen, anksiyete, çevresel toksisite, sıçan  

 

The Environmental Toxicity Study in Experimental Rat Model: The Effects 

of Fluor and 7,12-Dimethylbenz(A)Nthracene on Anxıety  
 

ABSTRACT 

 

In this study, effect of fluorine which is known to causes chronic toxication in volcanic areas and 7,12- 

dimethylbenz(a)nthracene which is a polycyclic aromatic hydrocarbon on anxiety in rats were 

investigated. 90 Wistar-albino male rats were divided into 9 groups including 10 animals in each 

group. 1st group rats were set as control. 2nd group rats were administered DMBA vehicle (sesame 

oil) once a week. 3rd group rats received 1 ppm fluorine, 4th group rats received 15 ppm fluorine and 

5th group rats received 30 ppm fluorine, in the form of NaF in their drinking water for 90 days. 6th 

group rats received DMBA (10 mg/kg/po/weekly), 7th group received 1 ppm fluorine and DMBA, 8th 

group rats received 15 ppm fluorine and DMBA and 9th group rats received 30 ppm fluorine and 

DMBA during 90 days in similar doses. Anxiety (elevated plus maze) tests were administered to rats 

at the beginning and at the 30th, 60th and 90th days of the study. Results of this study shows that; 

anxiolytic activity of fluorine increases dose dependently. On the other hand it was found that DMBA 

may cause anxiety. 

 

Keywords: Fluor, 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, anxiety, environmental toxicity, rat. 
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ÖZET 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı psikiyatrik hastalığa sahip bireylerin ailelerinin suç korkusu özellikleri ve 

ilişkili faktörlerin belirlenmesidir.  

Yöntem: Araştırma Burdur Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastaların bakım veren 

birinci derece aile üyeleri ile yürütülecektir. Araştırmaya 18-65 yaş arası bireyler dahil edilmiştir. 

Veriler ailelerin sosyodemoğrafik özelliklerini ve suç korkusuyla ilgili soruları içeren 38 sorudan 

oluşan bir form aracılığı ile 27.02.2017-02.05.2017 tarihleri arasında 545 kişiden toplanmıştır. Veriler 

SPSS 16.0 programında sıklık, yüzdelik, ortalama± standart sapma ve ki kare kullanılarak analiz 

edilmiş, p<0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların %67’si kadın, %23,3’ü 13-23 yaş arasındadır. Katılımcıların %96,3’ü 

ailesiyle birlikte oturduğu evi kendi için en güvenli yer olarak görmektedir. Ailesiyle birlikte yaşadığı 

bölge göç alan kişilerin %38,6’sı bu durumdan rahatsız olmaktadır. Araştırmaya katılanların 

psikiyatrik hastalığa sahip yakınlarının %54,5’i anksiyete bozukluğu, %34,9’u bipolar bozukluk, 

%10,6’sı şizofreni hastalığına sahiptir. Katılımcıların %58,1’i diğer insanların hastaya karşı bazı 

davranışlarından rahatsız olmaktadır. Bu davranışlar arasında ilk sırada damgalama eyleminde 

bulunmaları, ikinci sırada hastaya acımaları ve üçüncü sırada hasta ile konuşmak istememeleri 

gelmektedir. Araştırmaya katılanların %10,4’ünün kendisi suça maruz kalmıştır, %21,5’inin akraba, 

arkadaş ve komşu gibi yakınlarından b                                                                    irisi suça maruz 

kalmıştır ve %17,4’ünün hastası suça maruz kalmıştır. Katılımcıların %2’si daha önceden suç 

işlemiştir ve %2,6’sının ise bir yakını daha önceden suç işlemiştir. Araştırmaya katılan bireylerin 

cinsiyetleri ile son beş yıla yönelik suça maruz kalma hakkındaki görüşleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). Kadınların %54,8’i erkeklerin %32,2’si suça maruz kalmanın 

arttığını, kadınların %11,0’i erkeklerin %19,4’ü suça maruz kalmanın azaldığını ifade etmiştir. 

Araştırmaya katılan bireylerin herhangi bir suça maruz kalmaları ile son beş yıla yönelik suça maruz 

kalma hakkındaki görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,01). Suça 

maruz kalanların %54,4’ü suça maruz kalmayanların ise %30,3’ü bu soruyu yanıtlamak istememiştir. 

Herhangi bir suça maruz kalanların %22,8’i suça maruz kalmayanların %50,2’si, suça maruz kalmanın 

arttığını düşünmektedir. Daha önceden suça maruz kalan kişiler, suça maruz kalma hakkındaki soruları 

yanıtlamaktan kaçınmaktadır. 

Sonuç: Araştırma sonuçları incelendiğinde; Ailelerin tamamına yakının kendilerini en güvende 

hissettikleri yer aileleriyle birlikte oturdukları evdir. Psikiyatrik hastalığı olan bireylerin ailelerinde 

suça maruz kalmanın arttığına olan inanç kadınlarda daha fazladır. Aileler hastalarının 

damgalanmasından rahatsızlık duymaktadırlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

The Characteristics of Families of Individuals With Psychiatric Illness and Associated 

Factors of Fear of Crime 
 

ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study and the properties of families of individuals with psychiatric illness to 

determine the factors associated with fear of crime.  

Method: Burdur State Hospital Psychiatric outpatient clinic with immediate family members who care 

for patients in the Research will be conducted. Research individuals between the ages of 18-65 were 

included. The data contains questions about sociodemographic characteristics of the families and the 

fear of crime through a form of 38 questions were collected from 545 people 27.02.2017- 02.05.2017 
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between the dates. The program SPSS 16.0, the data frequency, percentage, mean± standard deviation 

and were analyzed using chi-square and p<0.05 values were considered significant.  

Results: 67% of respondents female 23.3% are between the ages of 13-23. 96.3% of the participants 

consider the house where they live with their family as the safest place for them. People who migrate 

to the region where he lived with his family 38,6% uncomfortable with this situation. Respondents of 

relatives with psychiatric disorder 54,5% anxiety disorder, 34,9% bipolar disorder, 10.6% 

schizophrenia. 58.1% of the participants are disturbed by some people's behavior towards the patient. 

These behaviors include stigmatization in the first place, harshness in the second place, and the need to 

talk to the patient in the third place. 10,4 % of respondents itself has been exposure to crime, 21,5% 

relative, a friend, a neighbor, a loved one has been exposure to a crime and and 17,4% patients has 

been exposure to a crime. 2% of participants have already committed crime and 2.6 % relatives of the 

previously has committed a crime. The gender of the individuals surveyed for the last five years with a 

statistically significant relationship between the opinions about the exposure of crime was found 

(p<0.01). Women 54,8% of men and 32.2 percent of women that has increased the exposure to crime 

11,0% men %19.4% expressed that the exposure to crime is reduced. The gender of the individuals in 

the survey for the last five years with a statistically significant relationship between the opinions about 

the exposure of crime was found (p<0.01). Victims of crime with 54.4% of those who exposed the 

crime 30,3% didn't answer this question. Any of the rest of the victims of crime 22.8% of those who 

exposed to crimes of the was 50.2%, which considers the increase of exposure to crime. Previously 

victims of crime, exposure to crime is to avoid answering questions about. 

Conclusion: When the research results are examined; nearly all of the families that they lived with 

their families where they feel the most confident of the house. Psychiatric illness in families of 

individuals with increased exposure to crime the belief is more common in women. Families are 

disturbed by the stigmatization of their patients. 

 

Keywords: Individuals with mental disorders, fear of crime, stigmatization 
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ABSTRACT 

 

Ceramic-based thermal barrier coatings (TBCs) having low thermal conductivity are usually applied to 

metallic surfaces of the gas turbine and aero-engine parts. The main task of thermal barrier coating is 

to protect the metallic parts from the harsh environment of the high temperature. In this regard, 

gadolinium zirconate (GZ) is novel and promising material for TBC applications with its lower 

thermal conductivity (0,65 Wm-1K-1) and higher phase stability (above 1200°C) than yttria-stabilized 

zirconia (YSZ) which is most used ceramic coating material. On the other hand, surface remelting and 

modification by using a laser beam is a new and good technique for improving some of the properties 

of atmospheric plasma sprayed (APS) TBCs. The studies on this subject are limited. Therefore, aim of 

this study is to determine the optimum laser surface modification parameters for GZ TBCs. During the 

studies, TBCs consisting of NiCoCrAlY bond coat and Gd2Zr2O7 top coat were produced by using 

HVOF and APS processes, respectively. Then, these TBCs were subjected to a CO2 continuous wave 

laser treatment process. The effect of laser parameters on surface roughness, melting depth, crack 

network and porosity were investigated. Results showed that, throughout a thin glazed layer, surface 

roughness was decreased considerably, a smooth, flat and dense surface having regular continuous 

segmented crack network that is perpendicular to the surface was obtained, and open porosities were 

sealed. 

 

Keywords: Gadolinium zirconate, thermal barrier coating, laser surface modification  

 

Gadolinyum Zirkonat Esaslı Termal Bariyer Kaplamalar için Lazer Işını 

ile Yüzey Modifikasyonu Prosesi  
 

ÖZET 

 

Düşük bir termal iletkenlik değerine sahip olan seramik esaslı termal bariyer kaplamalar 

(TBC) genellikle hava taşıtlarının bazı parçalarına ve türbinli motorların metalik yüzeylerine 

uygulanırlar. Termal bariyer kaplamanın temel görevi metalik parçaları yüksek sıcaklığın yarattığı 

zararlı ortamdan korumaktır. Bu konuda uçak motorlarındaki TBC uygulamalarında halihazırda 

seramik kaplama malzemesi olarak kullanılmakta olan itriya-stabilize zirkonya (YSZ) ‘ya alternatif 

olarak değerlendirilen gadolinyum zirkonat (GZ) yeni ve önemli bir malzemedir. Çünkü GZ, YSZ 

‘den daha düşük termal iletkenliğe (0,65 Wm-1K-1) ve daha yüksek faz kararlılığına (> 1200°C) 

sahiptir. Diğer yandan atmosferik plazma sprey tekniği (APS) ile üretilmiş TBC’lerin bazı 

özelliklerinin iyileştirilmesinde lazer yüzey ergitme ve modifikasyon tekniği de yeni ve avantajlı bir 

tekniktir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı GZ esaslı TBC’ler için optimum lazer yüzey modifikasyonu 

parametrelerinin belirlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu konudaki çalışmalar çok sınırlıdır. Deneysel 

çalışmalar esnasında öncelikler NiCoCrAlY bileşimindeki bağ katmanı ve Gd2Zr2O7 esaslı seramik 

üst katman metalik altlık üzerine sırasıyla HVOF ve APS prosesleri ile kaplanmıştır. Ardından bu 

kaplamaların yüzeyi sürekli dalgalı CO2 lazer ile yeniden ergitilmiş ve modifiye edilmiştir. Farklı 

lazer parametrelerinin kaplamanın yüzey pürüzlülüğüne, ergime derinliğine, çatlak ağı yapısına ve 

poroziteler üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuçlara göre düzenli ve sürekli segmente olmuş çatlak ağına 

sahip ince bir modifiye tabakası boyunca; yüzey pürüzlülüğü önemli ölçüde azalmış, pürüzsüz, düz ve 

yoğun bir yüzey elde edilmiştir. Ayrıca açık poroziteler elemine edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gadolinyum zirkonat, termal bariyer kaplama, lazer yüzey modifikasyonu 
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ÖZET 

Diyarbakır Türkiye sınırları içinde Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Ortadoğu, İran gibi 

ticari yol güzergahı üzerinde yer alan çok dilli, çok kültürlü bir kent merkezidir. Kentin MÖ. 5000 

yılına dayan tarihi pek çok araştırmaya konu olmuştur. Kenti saran surlar kentin kurulduğu dönemden 

günümüze yapı yerleşimini belirleyen en önemli unsurdur. Sur İçinde yer alan geleneksel evler doku 

içinde birbirine bitişik olarak yerleştirilmiş, içe dönük dışa kapalı yapılardır. Diyarbakır geleneksel 

evleri 1980 yılından itibaren değişime uğramış, son birkaç yıl içinde ise kentin bir bölümünde evler ve 

doku yok olmuştur. Boşalan alanlarda yapılacak müdahalelerde evlerin ve dokunun çok iyi analizi 

yapılması kent kimliğinin erozyona uğramasını kısmen de olsa engelleyebilir. Bu nedenle, geleneksel 

Diyarbakır evlerinin bir kültür mirası olarak gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmaların 

sayısını artırmak gerekir. Geleneksel evlerin oluşturduğu sokak ve mekanların düzenlenme biçiminin 

doğru irdelenmesi ve yeniden yapımı zorunlu durumlarda evler, bu örgütlenme çerçevesinde 

yapılmalıdır. Geleneksel yapıların plan düzeni, konum ve cepheleri, mimari eleman (kapı, pencere, 

niş, dolap, ocak vb.), yapım tekniği ve malzemesi gibi her yönü ile belgelenmesi geleceğe aktarımında 

ve müdahalelerde yol gösterici bir yöntemdir. Bu yöntem yer, zaman, sosyal ve ekonomik durum ile 

desteklendiğinde mimari ve kültürel mirasın doğru okunmasını ve korunmasını sağlayacaktır. Bu 

çalışmada Diyarbakır geleneksel evlerinin konumu, mekan organizasyonu yapım tekniği ve malzemesi 

örnekler üzerinden aktarılacaktır.  
 

Anahtar kelimeler: Diyarbakır, Geleneksel Diyarbakır evi, Koruma, Belgeleme 

 

Spatial Organızation in Traditional Diyarbakır Houses 
 

ABSTRACT 

 

Located in Southeastern Anatolia region of Turkey, Diyarbakır is a multilingual and multicultural city 

at the crossroad of trade routes such as Middle East and Iran. The city’s history dating back to 5000 

B.C. has been the subject of many researches thus far. The walls surrounding the city have been the 

most important element determining the site organization from its early periods to present day. 

Traditional houses built within the wall borders are adjacent, inward-oriented, self-enclosed buildings 

standing in harmony. Traditional houses of Diyarbakır have undergone changes since 1980, and 

houses and architectural texture in a part of the city have been destroyed in recent years. A thorough 

analysis of houses and texture in actions to be taken in the vacant sites may partly, if not completely, 

prevent the city’s identity from facing disappearance. Therefore, it is essential to increase the number 

of studies with a view to handing down the traditional houses of Diyarbakır as a cultural heritage to 

the next generations. Organization of streets and sites where these traditional houses are located must 

be accurately examined, and in case of reconstructions, houses must be rebuilt within the frame of this 

organization. Documentation of traditional buildings in terms of all aspects, such as their layouts, 

locations and wallings, architectural elements (door, window, niche, cabinet, furnace etc.), 

construction techniques and materials, is a guiding method for carrying them into the future and in all 

actions to be taken. This method will help accurate study and preservation of architectural and cultural 

heritage if supported by place, time, social and economic conditions.The present study aims to address 

the locations, site organization, construction techniques and materials of traditional houses of 

Diyarbakır along with examples. 
 

Keywords:Diyarbakir, Traditional house of Diyarbakir, Preservation, Documentation 
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ABSTRACT 

 

The karyotypes of two Centaurea taxa (Centaurea urvillei subsp. hayekiana., and Centaurea saligna.) 

from different phytogeographical regions of Turkey were performed. In these species, the 

chromosome numbers were 2n=20 in C. urvillei subsp. hayekiana and 2n=18 C. saligna. Karyotype 

analysis indicated that chromosomes of Centaurea taxa have predominantly median and submedian 

centromered. Several systematic and evolutionary aspects of these taxa are discussed in the light of the 

cytogenetic data. An increase in asymmetry was not observed in the karyotypes of the species. 

özet: Türkiye'nin farklı fitocoğrafik bölgelerinden toplanan iki Centaurea taksonunun (Centaurea 

urvillei subsp. hayekiana ve Centaurea saligna.) Karyotip analizleri yapıldı. Bu türlerden Centaurea 

urvillei subsp. hayekiana taksonunun Kromozom sayısı 2n = 20 ve Centaurea saligna taksonunun 

kromozom sayısı 2n =18 olarak belirlendi. Karyotip analizleri göstermiştir ki centaurea taksonları 

çoğunlukla median ve submedian sentromere sahiptir. Bu taksonların çeşitli sistematik ve evrimsel 

yönleri, sitogenetik veriler ışığında tartışılmaktadır. Türlerin karyotiplerinde asimetri artışına 

rastlanmadı. 

 

Keywords: Chromosome Number, Karyotype Analysis, Centaurea.- kromozom sayısı, karyotip analizi, 

centaurea 
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ABSTRACT 

 

Carbon nanotubes (CNTs) due to their unusual properties are promissing support for hydrogen 

storage species and have attracted considerable interest during the last decades. It has been shown that 

the hydrophobic-hydrophilic properties of the surface are important as the control of the 

hydrophobicity of the surface may allows the optimization of the adsorption of hydrogen. In this 

study, we report a well dispersed Schiff base and ıts complex covalently attached to the surface of 

CNTs. First,the organo-modified carbon nano tubes were firstly synthesized, and then the hydrogen 

storage properties of carbon nanotubes (CNTs) were investigated. For this, CNTs were modified with 

3-aminopropyltrimethoxy silane (APTS) to obtain functionalized carbon nanotubes (FCNTs). 

Subsequently, the functionalized carbon nanotubes were chemically coupled with the Schiff base by 

condensation reaction using salicylaldehyde. Organo-modified carbon nano tubes-Schiff base complex 

was obtained with reaction of a transition metal salt. Characterization of samples were carried out 

using XRD, FTIR-ATR, DTA/TG and SEM. In the last step, the hydrogen storage cpacity of 

syntehesized carbon nano tubes were determined using IMI PSI Gas Analyser device. 

 

Keywords:Modified-carbon nano tubes, schiff base, characterization, complex, hydrogen storage 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, sepiolit mineralinin polipropilen esaslı odun plastik kompozit 

malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisini araştırmak olacaktır. İkiz vidalı ektruder 

ile elde edilen peletlerden plastik kompozit paneller üretilmiştir. Panellerin, yoğunluk ile bazı mekanik 

ve fiziksel özellikleri ASTM standartlarına göre belirlenmiştir. Kompozit panellerin yoğunluğun dolgu 

maddesine bağlı olarak arttığı bulunmuştur. Dolgu maddesi miktarının artması ile çekmede elastikiyet 

modülü, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü gibi mekanik özelliklerin geliştiği 

belirlenmiştir. Fakat örneklerin çekme direnci, kopmada uzama ve darbe direnci özellikleri ise azalma 

göstermiştir. Fiziksel özelliklerden su emme ve kalınlık şişme miktarlarında ise artış olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar sepiolit mineralinin plastik kompozit panel üretiminde dolgu maddesi 

olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Orman Endüstri Mühendisliği 

 

Effect of Sepiolite Mineral on Some Physical and Mechanical Properties of 

Polypropylene Based Plastic Composite Panels  
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate the effect of sepiolite mineral on the physical and 

mechanical properties of polypropylene-based wood plastic composite materials. Plastic composite 

panels were produced from the pellets obtained by twin screw extruder. The density and some 

mechanical and physical properties of the panels are determined according to ASTM standards. The 

density of composite panels has been found to increase due to the filler material. It was determined 

that mechanical properties such as tensile modulus, flexural strength and flexural modulus developed 

by increasing the amount of filler material. However, tensile strengths, elongation at break and impact 

stiffness of the samples decreased. Physical properties such as water absorption and thickness swelling 

are found to increase. The results show that the sepiolite mineral can be used as a filler material in the 

production of plastic composite panels. 

 

Keywords: Sepiolite, mechanical properties, water absorption 

   

  



299 

 

Elektrikli Arabalar İçin Batarya Şarj Cihazı Tasarımı   

 

Salih Tosun 

Düzce Üniversitesi 

 

Anıl Akdoğan 

Düzce Üniversitesi 

 

Fürkan Akar 

Düzce Üniversitesi 

 

Murat Kale* 

Düzce Üniversitesi 

 

 

 

ÖZET 

 

Artan çevresel ve ekonomik kaygılardan dolayı ilerleyen yıllarda fosil yakıtları kullanan 

araçların yerini elektrikli araçların alacağı öngörülmektedir. Elektrikli araçlar için sunulan farklı enerji 

depolama teknolojileri arasında lityum-iyon bataryalar yüksek güç ve enerji yoğunlukları, uzun çevrim 

ömürleri gibi avantajlardan dolayı öne çıkmaktadır. Bu tür bataryaların performansları, elektrikli 

araçta kullanılan motor sürücüleri, enerji yönetim sistemleri gibi sistemlerin performanslarına bağlı 

olduğu gibi, bu bataryaları şarj edecek şarj cihazlarının performanslarına da bağlıdır.  

Bu çalışmada lityum-iyon batarya şarjı için 500W gücünde, endüstri standartlarından dolayı 

batarya şarjında gerekli olan galvanik izolasyon sunan, yarım köprü izoleli çevirici sunulmaktadır. 

Kullanılan kontrol yöntemi ile batarya ömrünü uzatmak amaçlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle, 

kullanılan lityum-iyon batarya hücresinin şarj karakteristiği dikkate alınarak, şarj cihazının sabit akım 

modunda ve sabit gerilim modunda çalışması sağlanmaktadır. Geliştirilen sistemde, DC giriş gerilimi 

325V ve çıkış gerilimi maksimum 60V’tur. Tasarımın tamamlanmasından sonra, gerçekleştirilen 

benzetim ve laboratuvar prototipi ile yapılan deneysel çalışmalar, sunulan sistemin istenildiği gibi 

çalıştığını göstermekte ve böylelikle teorik tasarımı doğrulamaktadır. 
 

Anahtar kelimeler: Batarya Şarj Cihazı - Battery Charger, Yarım Köprü Çevirici  

 

Desing of A Half-Bridge Isolated Battery Charger For Electric Vehicles 
 

ABSTRACT 

 

Owing to the increasing environmental and economic concerns, it is expected that the electric 

vehicles will replace the fossil-fueled vehicles in near future. Among different energy storage systems 

for the electric vehicles, lithium-ion batteries are distinguished thanks to their advantages such as, high 

power/energy density, long cycle life, etc. The performance of these batteries depends not only the 

performance of the systems used in electric vehicles, i.e., motor drivers, energy management systems, 

but also the battery charging infrastructures.  

This study presents a 500W half-bridge isolated converter offering galvanic isolation which 

should be provided for a lithium-ion battery charger considering the industrial standards. Based on the 

used control methodology, the converter is controlled properly in order to prolong the battery life. 

More clearly, it is assured that the charger works in constant current and constant voltage modes 

depending upon the charging characteristics of the utilized lithium-ion battery cell. In the developed 

system the input DC bus voltage is 325V and the maximum output voltage is 60V. After completing 

the design, several simulation and experimental studies through the created laboratory prototype are 

conducted and it is shown that the proposed system operates as intended by validating the theoretical 

design procedure. 
 

Keywords: Half-Bridge Converter, İzoleli Çevirici - Isolated Converter 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Health management in disasters is a topical issue globally and countries are being 

encouraged to improve their disaster preparedness, along with growing international commitment to 

strengthening systems. 

Purpose: The aim of this systematic review, is to examine health management in disasters  

Methods: Mehmet Akif Ersoy University electronic databases center including MEDLINE, CINAHL, 

Sciencedirect, Cochrane library Pubmed, , Ulakbim ve Ovid were searched published studies in 

English with “Health management, Disasters and Clinical Trials” key words and 1497 articles were 

reached by the search results. By the analysis, published between 2010-2017, the original five 

manuscripts have been sampled. 

Results: A study evaluated the effectiveness of a disaster training programme for healthcare workers. 

The disaster training course had a great benefit for the participants. Another study evaluated the 

effectiveness of a capacity-building intervention administered through a primary health care (PHC) 

system on community disaster preparedness. They found that educational intervention administered 

through the PHC system effectively improved disaster awareness and readiness at a community level.  

An another study was to determine if any disaster triage tag is superior to others, based on 

objective parameters (time, accuracy) and subjective parameters (user preference). Results of the 

study, The SMART card was preferred by participants based on design issues, which supports its 

implementation.  

A study observed the development, implementation and evaluation of an educational programme for 

nurses regarding the provision of health care during disasters. According to the study training 

programme was feasible and effective in improving nurses’ knowledge concerning. 

One study evaluated Medical Reserve Corps volunteers and public health workers in 

conducting chronic care triage by use of a rubric prior to sheltering to connect survivors with 

servicese. The result of study that accounting for personal care assistance and service methodology 

during chronic care triage increased efficiency by up to 8% in meeting chronic care health service 

needs during disaster community mass care management. 

 

Keywords: Health Management, Disasters and Clinical Trials 

  

  



301 

 

Nusayrî Geleneğinde Nevrûz Ve Mihricân  

Hatice Arslan* 

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada bir aşırı Şii mezhep olan Nusayrîliğin en önemli kutsal günleri arasında yer alan 

“Nevrûz” ve “Mihricân” bayramlarının ezoterik anlamları incelenecektir. Farsça “yeni gün” anlamına 

gelen ve bir bahar festivali niteliğinde olan Nevrûz, Ortadoğu’dan Orta Asya’ya kadar pek çok halk 

tarafından kutlanmaktadır. Bayramın kökeni ile ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte genel kanaat 

İran menşeli olduğudur. İran kültüründeki diğer önemli bayram da bir anlamda hasat bayramı olan 

Mihricân’dır.  

Burada, içerisinde farklı dini inançlara ait bazı öğeler barındıran Nusayrîliğin, Nevrûz ve Mihricân 

bayramlarını anlamlandırırken İslâm öncesi İran geleneğinden hangi ölçüde yararlandığı ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Bu durum, İran’ın kadim inançlarının Nusayrîlik üzerinde ne derece etkili 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Araştırmamızda Nusayrî bayramları açısından temel kaynak değerinde olan et-Taberânî’nin 

“Mecmû’u’l-A’yâd’ adlı eseri merkeze alınacaktır. 

 

Anahtar kelimeler : Nusayrîlik, Nevruz, Mihrican, Mecmû’u’l-A’yâd  

 

Nawruz and Mihrajan in the Nusayri Tradition 
 

 ABSTRACT 

 

In this study, the esoteric meanings of "Nawruz" and "Mihrajan" festivals, which are among 

the most important holy days of Nusayri, an extreme Shiite sect, will be examined. Nawruz, which 

means Persian “new day” and is a spring festival, is celebrated by many people from the Middle East 

to Central Asia. There are different opinions about the origin of the holiday but the general opinion is 

that it is Iranian origin. Another important holiday in Iranian culture is Mihrican, a harvest festival. 

Here, will be tried to show the extent to which Nusayriyya has benefited from the pre-Islamic Iranian 

tradition, which it contains some items belonging to different religious beliefs. This is important in 

that it shows how effective the ancient beliefs of Iran are on Nusayris. 

In our research, “Mecmu' al-A'yad” of al-Tabarani, which is a basic resource in terms of Nusayri 

holidays, will be taken to the center. 

 

Keywords: Nusayriyya, Nawruz, Mihrajan, Mecmu’ al-A’yad 
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ABSTRACT 

 

In this study, the performance and exhaust emissions of the engine in which pure ethanol was 

used as alternative fuel were estimated with a backpropagation artificial neural network (ANN). For 

this purpose, an ANN model was created using the C # programming language. Three different air 

excess coefficient (AEC), four types of compression ratio (CR) and three varied ignition advances 

(IGT) were chosen as variable in engine tests. In the engine fuelled with gasoline and pure ethanol, the 

experiments were conducted for different AEC, IGT and CR at 2400 rpm and wide-open throttle. At 

that time, engine performance and exhaust emission values were recorded. The experimental results 

were used in the training of ANN. The values of engine torque, brake specific fuel consumption 

(BSFC), hydrocarbon emissions (HC) and carbon dioxide emissions (CO2) tested with different 

variables were estimated by ANN. The estimated values obtained by ANN for all fuels were found to 

be successful when the results of the experiment were investigated. When the results are evaluated, it 

has been shown that backpropagation ANN can be used in performance and emission estimation of 

alternative fuels tested for usability in different operating conditions. 

 

Keywords: Artificial neural network, C #, ethanol, Air excess coefficient, Engine performance, 

Exhaust emissions 

 

Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Alternatif Yakıtlı Buji Ateşlemeli Bir 

Motordaperformans Ve Emisyon Tahmini 
 

ÖZET 

 

Alternatif yakıt olarak saf etanolün kullanıldığı bu çalışmada, motorun performans ve egzoz 

emisyonları geri yayılımlı yapay sinir ağı (YSA) ile tahmin edilmiştir. Bu amaç için C# programlama 

dili kullanılarak bir YSA modeli oluşturulmuştur. Motor testlerinde değişken olarak üç farklı hava 

fazlalık katsayı (HFK), dört tür sıkıştırma oranı (SO) ve üç değişik ateşleme avansı (AA) tercih 

edilmiştir. Motor benzin ve saf etanol ile farklı HFK, AA ve SO değerlerinde tam yükte çalıştırılırken 

dinamometre ile yüklenerek 2400 d/d sabit motor hızına getirilmiş ve o esnada motor performansı ve 

egzoz emisyon değerleri kaydedilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar YSA’nın eğitiminde 

kullanılmıştır. YSA ile farklı değişkenler ile test edilen motorun momenti, özgül yakıt tüketimi (ÖYT), 

hidrokarbon emisyonu (HC) ve karbondioksit emisyon (CO2) değerleri tahmin edilmiştir. Her iki yakıt 

türü için YSA tarafından elde edilen tahmini değerler deney sonuçları ile karşılaştırılmış ve kurulan 

modelin başarılı olduğu görülmüştür. Sonuçlar değerlendirildiğinde farklı çalışma koşullarında 

kullanılabilirliği test edilen alternatif yakıtların performans ve emisyon tahmininde geri yayılımlı 

YSA’nın kullanılabileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler:  Yapay sinir ağı, C#, Etanol, Hava fazlalık katsayısı, Motor performansı, Egzoz 

emisyonu 
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ABSTRACT 

 

With the domestication of plants 10000 years ago, agriculturehas become one of the most 

important elements in maintaining human existence. Throughout history, agricultural activities which 

has been making by simple tools have been mechanized at great speed since the beginning of the 20th 

Century. Realization of agricultural activities by machines has resulted in saving labor and time, and at 

the same time efficiency has increased greatly. Today, the use of agricultural machinery has become a 

necessity in order to obtain the nutrients of agricultural origin, which are increasingly needed by the 

human population. Against the conveniences of agricultural machinery, it is exhausting to use these 

tools for long periods under sloping and rough terrain conditions, and in some cases, health can 

become a threat. 

In this study, a system has been developed in which sitting position of the driver of the 

agricultural machine can automatically adjust to adapt to changing terrain conditions. The attitude of 

the agricultural vehicle with according to the earth axis is calculated by using gyroscopes and 

accelerometer sensors. In the direction of the obtained data, It has been ensured that the driver's seat 

moves in accordance with the terrain conditions with a mechanism which connected PID controller. 

By changing the sitting position according to the terrain conditions, it has been determined that the 

need to adapt the driver's body(especially the waist region) to the pitch of the terrain has been 

removed. 

 

Keywords: Agricultural Vehicles, IMU, Pid Contoler 

 

Tarım Araçlarında Oturma Pozisyonunun Imu ile İyileştirilmesi 
 

ÖZET 

 

İnsanoğlunun 10000 yıl önce bitkileri evcilleştirmesi ile tarım, insanın varlığını sürdürmesinde 

en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Tarih boyunca basit aletler ile gerçekleştirilen tarım 

faaliyetleri, 20. Yüzyıl başlarından itibaren büyük bir hızla makineleşmiştir. Tarımsal faaliyetlerin 

makineler ile gerçekleştirilmesi sonucu işgücü ve zamandan tasarruf sağlanmış ve aynı zamanda 

verimlilik büyük oranda artmıştır. Günümüzde, artan insan nüfusunun ihtiyacı olan tarımsal kökenli 

besinlerin elde edilebilmesi için tarım makinelerinin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarım 

makinelerinin getirdiği kolaylıklara karşı eğimli ve bozuk arazi şartlarında uzun süreli olarak bu 

araçları kullanmak yorucu olmakta ve bazı durumlarda sağlığı tehdit edebilen bir hal alabilmektedir. 

Bu çalışmada tarım aracını kullanan sürücünün oturuş pozisyonunun, değişen arazi şartlarına 

otomatik olarak adapte olabilecek şekilde ayarlanabileceği bir sistem geliştirilmiştir. Tarım aracının 

yeryüzü eksenine göre durumu jiroskop ve ivme ölçer sensörleri kullanılarak hesaplanmıştır. Elde 

edilen veriler doğrultusunda, PID kontrolöre bağlı mekanizma ile sürücü koltuğunun arazi şartlarına 

uygun olarak hareket etmesi sağlanmıştır. Oturuş pozisyonunun arazi şartlarına uygun olarak 

değiştirilmesi ile sürücünün, özellikle bel bölgesini eğerek, vücudunu arazi eğimine uydurma 

gereksiniminin ortadan kalktığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler:  Tarım Araçları, IMU, Pid Kontrolör 
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ÖZET 

 

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), Türkiye’ de olduğu gibi tüm dünyada ölüm nedenleri 

arasında 1. sıradadır. KVH risk faktörleri ise, metabolik sendrom bileşenleri, sigara kullanımı, 

sedanter yaşam ve beslenme alışkanlıklarıdır. Günümüzde, Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan 

Kardiyolog Kurulu kolesterol alımının tamamen kısıtlamadan ziyade düşük kolesterol içeriğine sahip 

olan sebze, meyve, düşük yağlı günlük ürünler gibi bazı gıdaların tüketilmesini önermektedir. Günlük 

maksimum kolesterol alımı bazı otoriterlere göre değişmekte ancak genel olarak günlük 300 mg’ ı 

geçmemelidir. Yumurta ise zengin kolesterol kaynağı olup büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 141-234 

mg kolesterol içermektedir. Serum kolesterol ile KVH arasında güçlü bir ilişki olmasına rağmen 

diyetsel kolesterol alım ile serum kolesterol arasındaki ilişki hala netlik kazanamamıştır. Yapılan bir 

meta analiz derlemesinde diyetsel kolesterol miktarında her 100 mg artış total kolesterol, LDL ve 

HDL’ yi sırasıyla 2.2-2.5, 1.9 ve 0.4 mg/dL arttırdığı saptanmıştır. Ancak yapılan çalışmalarda elde 

edilen bulgular tutarsızdır. Yapılan bazı çalışmalarda, yumurtanın total kolesterolü yükseltebileceğine 

dair çalışmalar olmasına rağmen KVH ile ilgili olumsuz bulgular saptanamamıştır. Normal lipid 

profiline sahip bireylerde plasebo kontrollü çalışmalarda günlük 1 ile 3 arasında yumurta tüketen 

bireylerde HDL/LDL oranında herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir. DASH ve terapötik 

diyetlerde yumurta tüketiminin tamamen yasaklanmasından ziyade haftada 2 ya da 4 kez verilebileceği 

bildirilmiştir. Özellikle KVH riski yüksek olan bireylerde günlük alım düzeyi konusunda belirsizlikler 

mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar doğrultusunda KVH risk markırlarında olumlu etkiler gözlemlense 

de hala kesinlik kazanmış değildir. Ayrıca her gün yumurta tüketiminin KVH riski yüksek olan 

bireylerde plazma CRP ve TNF-a gibi inflamasyon sitokin düzeylerinde düşüş sağladığı bildirilmiştir. 

Sonuç olarak yumurtanın besleyici özelliğinin yanı sıra lipid oksidasyona karşı koruyucu etki sağlayan 

lutein ve zeksantin gibi antioksidanlara sahip olması göz ardı edilemez. Ancak tüketim miktarı 

konusunda halen belirsizlikler mevcuttur. Ayrıca yumurtanın kalp sağlığı üzerindeki koruyucu etkileri 

geniş çaplı kohort çalışmalarla da desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler:  KVH (Kardiyovasküler Hastalıklar), yumurta, lipid 

 

Effects of Egg Consumption on Heart Health  
 

ABSTRACT 

 

Cardiovascular diseases (CVD) are in the first place among the causes of death worldwide, as in 

Turkey. The risk factors for CVD are metabolic syndrome components, smoking, sedentary life and 

eating habits. Today, the American Heart Association and the American Cardiologist Board 

recommend that some foods should be consumed, such as vegetables, fruits, low-fat dairy products 

which have low cholesterol content without completely restricting cholesterol intake. Daily maximum 

cholesterol intake varies according to some authoritarians, but should generally not exceed 300 mg per 

day. Egg is a rich source of cholesterol and, depending on its size, it contains about 141-234 mg 

cholesterol. Although there is a strong association between serum cholesterol and CVD, the 

relationship between dietary cholesterol intake and serum cholesterol is still unclear. A meta-analysis 

review revealed that every 100 mg increase in dietary cholesterol increased total cholesterol, LDL and 

HDL by 2.2-2.5, 1.9 and 0.4 mg / dL, respectively. However, the findings obtained in studies are 

inconsistent. Despite the studies that the egg could raise total cholesterol, negative findings about 

CVD were not detected. No difference in HDL / LDL ratio was observed in individuals with normal 

lipid profiles who consumed 1 to 3 eggs per day in placebo-controlled trials. It has been reported that 
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the egg can be consumed 2 or 4 times a week rather than a total ban in DASH and therapeutic diets. 

There is uncertainty about the level of daily intake, especially for individuals with high CVD risks. 

Although there are positive effects on the CVD risk markers in the course of some studies, it is still 

uncertain. It has also been reported that daily consumption of eggs reduces the levels of inflammatory 

cytokines such as plasma CRP and TNF-a in individuals with high CVD risk. As a result, it cannot be 

ignored that eggs have antioxidants such as lutein and zaxantine, which provide protective effects 

against lipid oxidation as well as its nutritive properties. However, there are still uncertainties 

regarding the amount of consumption. In addition, protective effects of the egg on the heart health 

should also be supported by large-scale cohort studies. 

 

Keywords: CVD (Cardiovascular Diseases), egg, lipid 
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ABSTRACT 

 

An aminated Amberlite XAD-4 resin(AAXAD-4) column solid phase extraction method with 

microsample injection system-flame atomic absorption spectrometeric detector(MIS-FAAS) was 

developed and applied to the preconcentration and speciation of chromium. Sorption behaviours of 

chromium species by the resin were evaluated. The retention and elution conditions of Cr(III) and 

Cr(VI) were investigated using a column technique procedure. Selective retention of Cr(III) was 

provided at pH 8.0 and then it was eluted with 1.0 mL of 3 mol L-1 HCl and 1.0 mL of 2 mol L-1 

NaOH solutions at 5.0 mL min-1, successively. The maximum adsorption capacity of the resin was 

found to be 67 mg g-1. The preconcentration factor was 375. The detection and quantitation limits 

were 0.041 and 0.131 µg L-1, respevtively. The relative standard deviation (RSD) was 3.75% (n=11). 

The method was validated by analysing the certified reference materials and the water sample spiking 

with Cr(III) and Cr(VI), and then applied for the speciation of chromium with satisfactory results. 

 

Keywords: Aminated Amberlite XAD-4 resin; column; solid-phase extraction; chromium speciation; 

  

  



307 

 

Chromium Speciation By A Lead-Pyrrolidine Dithiocarbamate 

Coprecipitation Method Prior To İts Determination Using Microsample 

İnjection System 

 

Latif ELÇİ 

Pamukkale University 

 

Elvin SADIQOV 

Pamukkale University 

 

Ayşen HÖL 

Pamukkale University 

 

 

Aydan ELÇİ 

 

Ümit DİVRİKLİ 

Pamukkale University 

 

ABSTRACT 

 

A coprecipitation method for the speciation of trace chromium in natural waters is described. 

In the method, trace chromium(VI) were preconcentrated or separated as depending the chromium 

level by selective coprecipitation with a Pb-ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDC) complex. 

The coprecipitates obtained were dissolved 500µL concentrated HNO3 and diluted to 1.0 mL by ultra-

pure water, prior to determination of chromium by microsample injection system-flame atomic 

absorption spectrometeric detector (MIS-FAAS). The coprecipitation conditions were investigated in 

detail. It was found that Cr(VI) at µg L-1 levels were coprecipitated quantitatively by Pb(PDC)2 in the 

pH range 2-10. The preconcentration factors by coprecipitation reached was 25 when 12.5 mg lead 

was added as a carrier element to 25 mL of water samples such as tanery water, drinking water, etc. 

Total chromium (Cr(VI)+Cr(III)) was determined by the method after the oxidation of Cr(III) with 

Ce(IV) and Cr(III) concentration was found subtracting Cr(VI) amount from total Cr concentration. 

 

Keywords:Speciation, Chromium, Coprecipitation, MIS-FAAS 
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ABSTRACT 

 

Schizophrenia is one of the most severe psychiatric disorders with a worldwide incidence of 

1%. It is a multifactorial disease with changes in immunological system. Such changes are the result of 

cytokine level disturbances associated with cytokine gene polymorphisms. But, research about 

cytokine gene polymorphisms in schizophrenia has been interestingly limited and contradicts. 

Cytokines are of increasing interest as markers for stress responses, mental disorders and general 

health. Interleukin-2 (IL-2), interleukin-6 (IL-6), and Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-α) mediate 

immune and inflammatory responses and are activating cytokines that seem to play a key role in the 

central nervous system.  

The aim of the study was to determine whether polymorphisms of IL-2, IL-6 and TNF-α genes 

are risk factors for development of schizophrenia in Turkish schizophrenia patients.  

Promoter polymorphisms of IL-6 (rs1800795), TNF α (rs1800629), and IL-2 (rs2069762) 

were determined in 103 Turkish patients who were diagnosed with schizophrenia, based on the DSM-

IV, and 105 healthy controls, by polymerase chain reaction (PCR)-restriction fragment length 

polymorphism (RFLP). We analyzed allele, genotype and haplotype distributions using a case-control 

association study. Statistically significant differences were observed in both allelic and genotypic 

frequencies of the IL-6 (rs1800795), IL-2 (rs2069762) and TNF α (rs1800629) polymorphism between 

schizophrenia patients and control groups (p<0.05). Genotype GT, TT and allele T for IL-2; genotype 

GG, GC and allele C for IL-6; genotype GA, AA and allele A for TNF α polymorphism was found to 

be significantly associated with schizophrenia (p<0.05). Similarly, our results show a significant 

increase of CTA and GTA homozygotes (the high TNF ά -producing haplotype) in schizophrenic 

patients compared to controls in the analysis based on haplotype frequencies (p<0.05). 

Several studies have investigated the association between schizophrenia and IL-2 (-330G/T), 

IL-6 (-174G/C) and TNF α (-308G/A) gene polymorphisms. The conflicting results have been 

observed according to geographic regions and ethnic groups in these gene polymorphisms. The cause 

of this discrepancy is associated with environmental, medical and ethnic differences, small sample 

problems, genetic background heterogeneity and publication bias. To our knowledge, this work has an 

important place in terms of being the first study which examines the relation IL-2, IL-6 and TNF α 

gene promoter polymorphisms in patient and control groups in the Turkish population in Turkey on 

susceptibility to schizophrenia. It was determined that there is a relationship between patients with 

schizophrenia and IL-2 (-330G/T), IL-6 (-174G/C), TNF α (-308G/A) gene polymorphisms in the 

Turkish population. Our results support the hypothesis that variations in promoters of IL-2, IL-6 and 

TNF α genes may contribute to the development of schizophrenia 

 

Keywords: Immunopsychiatry, Interleukin-2, Interleukin-6, TNF-alpha, Polymorphism, Schizophrenia. 
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ÖZET 

 

Korozyon ve korozyon önleme yöntemleri konusunda bilim insanları uzun yıllardır korozyon 

olayının sebep olduğu zararları en az düzeye indirmek için deneysel çalışmalar yapmış ve yeni 

yöntemler denemiştir. 

Ekonomik açıdan çok önemli bir yeri olan korozyon çalışmalarında birçok organik bileşiğin 

korozyon önleyici (inhibitör) özellik gösterdiği belirlenmiştir. Organik inhibitörlerin, az miktarda 

ortama eklenmesiyle %99’a yakın düzeyde metali korozyona karşı koruduğu belirlenmiştir. Özellikle 

N, S, O ve P gibi heteroatom ve konjuge bağ içeren halkalı yapıdaki organik inhibitörlerin, inhibitör 

etkinliklerinin yüksek olduğu bilinmektedir. 

Korozyon inhibitörlerinin belirlenmesinde deneysel yöntemler kadar bilgisayar 

hesaplamalarına dayalı hesaplamalı kimya yöntemleri de önemlidir. Kuantum kimyasal 

parametrelerden yararlanılarak deney yapmadan bir inhibitörün etkinliği yorumlanabilir ve teorik 

hesaplamalar yardımıyla organik moleküller arasında korozyon inhibitörü olarak davranabilecek 

bileşikler tasarlanabilmektedir.  

Bu çalışmada, 1,3,5-triazin ve bazı triazin türevlerinin demir ve bakır metalleri üzerine korozyon 

inhibitörü etkinlikleri ve korozyon inhibitörü etkinliği üzerine halkaya bağlı grup etkisi hesaplamalı 

olarak çalışılmıştır. 

Hesaplamalar hem gaz hem de su fazında DFT yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çözücü 

fazında yapılan hesaplamalarda PCM yöntemi kullanılmıştır. Metal olarak bakır ve demir seçilmiş ve 

hesaplar organik molekül için B3LYP/6-311+(2d,p), triazin türevi-demir kompleksleri için ise 

B3LYP/LANL2DZ düzeyinde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda; seçilen her bir triazin türevine ait korozyon inhibitörü 

etkinliklerinin belirlenmesinde yardımcı olan kuantum kimyasal parametreler hesaplamalı olarak elde 

edilmiştir ve değerlendirilmiştir. Organik tabanlı korozyon inhibitörlerinin etkinlikleri ile yapılara ait 

hesaplanan kuantum kimyasal parametreler arasında yakın bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. En 

büyük avantajlarından biri çalışılan yapının hesaplamalar doğrultusunda değiştirilebilmesidir. Güçlü 

elektron verme ve elektron alma özelliğine sahip olan donör ve akseptör birimleri seçilerek korozyon 

inhibitörünün etkisi arttırılabilir ve hem deneysel hem de hesaplamalı olarak yapılacak çalışmalarda 

korozyon inhibitörleri bu yolla çeşitlendirilebilir. 
 

Anahtar Kelimeler:  Triazin, Donör, Akseptör, Korozyon inhibitörleri, DFT  

 

Determination of DFT Method Activities of Some Triazin Derivatives as 

Corrosion Inhibitors  
 

ABSTRACT 

 

Scientists for many years, have done experimental studies and have tried new methods to 

prevent corrosion and to minimize damages caused by corrosion. 

It has been determined that many organic compounds exhibit corrosion inhibiting properties in 

corrosion studies, which is a very important economic aspect. It has been determined that, adding a 

small amount of organic inhibitors to the ambient protects metal against corrosion nearly 99%. It is 
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known that the inhibitory activity of organic inhibitors in cyclic structures containing heteroatoms and 

conjugate bonds, especially N, S, O and P, is high. 

Computational chemistry methods based on computer calculations as well as experimental 

methods are important in determining corrosion inhibitors. Utilizing quantum chemical parameters, 

the effectiveness of an inhibitor can be interpreted without experimentation and Compounds that can 

act as corrosion inhibitors between organic molecules with the help of theoretical calculations can be 

designed. 

In this study, corrosion inhibitor activities on iron and copper metals of 1,3,5-triazine and some 

triazine derivatives and the group effect on corrosion inhibitor activity were calculated. 

Calculations were made using DFT method in both gas and water phase. PCM method was 

used in calculations made in the solvent phase. Copper and iron were selected as metals and the 

calculations were carried out at B3LYP / 6-311+(2d, p) for the organic molecule and B3LYP / 

LANL2DZ for the triazin derivative-iron complexes.  

As a result of calculations made; The quantum chemical parameters that assist in the 

determination of the corrosion inhibitor activities of each selected triazine derivative have been 

calculated and evaluated. It has been shown that there is a close relationship between the activity of 

organic-based corrosion inhibitors and the calculated quantum chemical parameters of the structure. 

One of the greatest advantages of the structure can be varied in accordance with the calculations 

performed. The effect of the corrosion inhibitor can be enhanced by selecting donor and acceptor units 

with strong electron-donating and electron-withdrawing properties, and corrosion inhibitors can be 

varied in this way in both experimental and computational studies. 

  

Keywords: Triazin, Donor, Acceptor, Corrosion inhibitors, DFT 
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ÖZET 

 

Giriş: Teknoloji, her zaman eğitim ve öğretimin bir parçası olmuştur. Uzaktan eğitim programlarının, 

internetin ve yeni teknolojilerin yardımıyla daha etkin hale gelmesiyle e-öğrenme programlarının 

önemi gün geçtikçe artmaktadır. E-öğrenme, internet veya bir ağ üzerinden öğrenme olarak 

tanımlanmakta olup, 21. yüzyılda sağlık profesyonelleri için değerli ve geçerli öğrenme yöntemi 

haline gelmiştir. Sağlık Bakım Sistemlerinin hızlı oranda değişmesi ile birlikte hem profesyonel 

hemşirelerin hem de yeni mezunların bu değişen sistemde yeterli olmaları gerekmektedir. Hemşirelik 

öğrencilerinin online öğrenme çevresinde öğrenmelerinin sınıf ortamından daha derin olduğu, 

öğrenmelerini kendilerinin yönetebildikleri ve kendi ilgi alanlarını, araçlarını ve ihtiyaçlarını 

seçebildikleri belirlenmiş ve e-öğrenme kullanımı ile ilgili pozitif sonuçlar elde edildiği yapılan 

hemşirelik çalışmalarında ortaya konmuştur.  

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin e-öğrenmeye karşı tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemi: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın evreni 2016-2017 öğretim yılında Ege 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde birinci (n=300), ikinci (n=282), üçüncü (n=473) ve dördüncü 

sınıfta (n=393) öğrenim gören öğrenci hemşireler olarak belirlenmiştir. Örneklemi ise araştırmaya 

katılmayı gönüllü olarak kabul eden n=304 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri iki bölümden 

oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde; araştırmacılar tarafından 

geliştirilen sosyo-demografik özellikleri içeren “Tanıtıcı Bilgi Formu”, ikinci bölümünde; Baran ve 

Haznedar tarafından (2012) Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan ve 20 maddeden oluşan “E-

Öğrenme Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma için etik kuruldan ve kurumlardan gerekli 

yazılı izinler alınmıştır. Veri toplama süreci devam etmektedir.  

Bulgular: Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin verileri değerlendirildiğinde; öğrencilerin %39’u 20 

yaşında, %91,5’i kız öğrenci, %83,9’u Anadolu lisesi mezunudur. %99,2’si android cep telefonu, 

%66,1’i diz üstü bilgisayara sahiptir. İnterneti, %89,8’i ders, %90,7’si iletişim, sosyal medya ve 

%92,4’ü film, müzik amaçlı kullanmaktadır. Haftada 36 saatten fazla internet kullanma oranı 36,4’dür. 

Öğrencilerin %56,8’i yüzyüze öğrenme yöntemini tercih etmektedir. %75,4’ü görsel olarak daha iyi 

öğrendiğini ve %50,8’ide içsel motivasyona sahip olduklarını ifade etmişlerdir. E-öğrenmeye yönelik 

tutumlarına bakıldığında; e-öğrenme ile ders aldığımda çok fazla sorunla karşılaşacağımı 

düşünüyorum (X=3,26±1,15), ders çalışma şeklime uymuyor (X=3,23±1,27), yüz yüze etkileşim 

olmaması beni rahatsız eder (X=3,52±1,15) ve yeterli öğretmen desteği alabileceğimi düşünmüyorum 

(X=3,243±1,09) ifadelerine daha yüksek oranda katıldıkları saptanmıştır. Birinci ve ikinci sınıf 

öğrencilerinin e-öğrenmeden kaçış tutumu sergiledikleri belirlenmiş olup 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin 

verileri kongrede sunulacaktır. 

Sonuç: Hemşire eğitimciler, e-öğrenme ihtiyaçlarına hitap eden eğitim deneyimlerini düzenlemeden 

önce öğrencilerin e-öğrenme ilişkin tutumlarını bilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çalışma ile 

hemşirelik literatüründe Türkiye’de bu konu ile ilgili yapılan bir çalışma olmaması nedeniyle bu alan 

için gerekli olan verinin sağlanacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler:  hemşire, öğrenci, teknoloji, e-öğrenme 
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Examining The Attitudes of Nursing Students Toward E-Learıng in Terms 

of Distinct Variables 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Technology has always been the part of the education and teaching. With the help of 

distant education programs, Internet and new technologies the importance of e-learning programs 

increases as days pass. E-learning is defined as learning through Internet or any other network and has 

become a valid and valuable learning method for health professionals in 21st century. Due to the rapid 

changes in Health Care Systems, both professional nurses and new graduates should be efficient in this 

ever changing system. It was revealed in nursing studies that nursing students can learn better online 

than class setting, they can guide their learning and select their own interest areas, tools and needs and 

can obtain positive results related to utilization of e-learning. 

Aim: To determine nursing students’ attitudes towards e-learning was aimed.  

Materials and Methods: The scope of this descriptive type of study comprised of nursing students 

attending to first (n=300), second (n=282), third (n=473) and fourth grades (n=393) of Ege University 

Nursing Faculty during 2016-2017 education year. A total of 304 students who accepted to participate 

voluntarily constituted its sampling. Research data were collected through a questionnaire involving 

two parts. In the first part of the survey; “Introductory Information Form” (developed by researchers) 

that includes Sociodemographic characteristics was used; in the second part; “Attitude toward e-

learning Scale” including 20 items and its Turkish validity and reliability test was performed by Baran 

and Haznedar (2012) was used. Data collection process still continues.  

Findings: When the data of the first and second-grade students were evaluated; 39 % were 20 years 

old, 91.5 % were female students, 83.9 % were graduated from Anatolian High School, 99.2 % 

possessed Android cell-phones, 66.1 % had lap-top computers. 89.8 % were using Internet for 

homework, 80.7 % for communication, social media and 92.4 % for film, music etc. The Internet 

usage rate more than 36 hours a week is 36.4 %. 56,8 % of students prefer face to face learning 

method. 75.4 % reported that they learned better visually and 50.8 % had internal motivation. When 

their attitudes toward e-learning were examined following statements were encountered; “I don’t think 

I will run into so many problems when I take lesson with e-learning” (X=3,26±1,15); “I does not fit to 

my study method” (X=3,23±1,27); “Lack of face to face interaction upsets me” (X=3,52±1,15); “I 

don’t think I can get sufficient instructor support” (X=3,243±1,09). It was determined that first and 

second graders demonstrate attitude toward escaping from e-learning and third and fourth graders’ 

data will be presented on congress.  

Conclusion: Nursing students have to know their attitudes related to e-learning prior to set up their 

education experiences that address their e-learning needs. Since there is no study carried out related to 

this topic in Turkey it is thought that this study will provide necessary data to this area. 

 

Keywords: nurse, student, technology, e-learning 
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ÖZET 

Jeotermal kaynaklar enerji sektöründen, tarım, hayvancılık ve sağlık sektörüne kadar birçok 

alanda kullanılmaktadır. Bu kaynakların dünya genelinde 1995 yılında 8664 MWt doğrudan kullanımı 

söz konusu iken, 2015 yılı sonunda bu değer 8 kat artarak 70.885 MWt değerini aşmıştır. Türkiye’de 

ise, 1960'lı yıllardan bu yana sıcaklıkları 20-287oC arasında 230 adet jeotermal saha keşfedilmiştir. Bu 

keşifler ile Türkiye jeotermal ısı potansiyeli bakımından Dünyanın 7. Avrupa'da ise 1.sırada yer 

almaktadır. Türkiye’de elektrik üretim kurulu gücü 2006 yılında 15 MWe iken, 2017 yılı Mayıs ayı 

itibariyle yaklaşık 56 misli artarak 850 MWe a ulaşmıştır. Türkiye elektrik santral kurulu güç artış 

oranında 2010-2015 yılları arasında Dünya’da ilk sırayı almıştır. Bu oranlardaki artış şüphesiz ki 2007 

yılında yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular kanunu ile 2009 yılında 

yayınlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesindeki jeotermal enerjideki tüm 

potansiyelin 2023 yılına kadar işletmeye alınması kararına dayanmaktadır.Bu çalışmada, Türkiye’deki 

jeotermal enerji kullanımı ile ilgili yasalar ve faaliyetler tüm yönleriyle ele alınmıştır. Türkiye’de 2007 

yılında yenilenen mevzuat ile sektöre çeşitli teşvikler getirilmiştir. Çalışmada, ilgili mevzuatın bu güne 

kadar sektöre yansımaları ve tarihsel gelişimi ele alınarak, yatırım garantisi, arama ruhsatı, üretim, 

kira, telif ödeme, yabancı personel durumu ve teşvikler gibi önemli hususlar ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’deki jeotermal sektörüne genel bakış, arka planı ve mevcut 

durumun istatistikî verileri ve tahminleri analiz edilmiştir.  
 

Anahtar kelimeler:  Jeotermal, Jeotermal Kanunu, Türkiye, Yenilenebilir Enerji-  

 

Reflections of The Legal Regulations on Geothermal Activities in Turkey  
 

ABSTRACT 

 

Geothermal resources are used, in many areas from the energy sector to the agriculture, 

livestock and health sectors. While direct use of these sources is 8664 MWt in the worldwide in 1995, 

it increased 8 times and exceeded 70,885 MWt at the end of 2015. In Turkey, 230 geothermal fields 

which temperatures are between 20-287 °C, have been discovered since the 1960. Thanks to these 

discoveries, Turkey is ranked 7th in the world and 1st in Europe in terms of geothermal energy. While 

the power generation capacity in Turkey was 15 MWe in 2006, it increased by approximately 56 times 

and reached 850 MWe at the end of April 2017. Turkey became the first country in the world, in terms 

of with the rate of increase of installed capacity of electric power plants, between 2010 and 2015. The 

ratios of increase is undoubtedly based on the "Geothermal Resources and Natural Mineral Waters 

Law" which was enacted in 2007 and the decision to take all the potential of geothermal energy into 

operation until 2023 which was published on Electricity Energy Market and Security of Supply 

Strategy Document in 2009.In this paper, the legislations and incentives regarding the new law are 

explained and the upstream geothermal sector of Turkey has been evaluated in all aspects. With the 

legislation renewed in Turkey in 2007, various incentives were introduced in the sector. In the study, 

important issues such as investment guarantees, exploration license, production lease, royalty 

payment, foreign staff status and incentives have been mentioned in detail, taking into consideration 

the sectoral reflections and historical development of the related legislation to this day. As a result, the 

general overview, background and current statistical data and estimates of the geothermal sector in 

Turkey have been analyzed. It is expected that the exploration activities in Turkey will increase as the 

consequence of the new law. 
 

Keywords: Geothermal, Geothermal Law, Turkey, Renewable Energy 
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ÖZET 

 

Bakır, bitkiler için eser miktarda gerekli bir mikro element olmasına rağmen, bitki yapısında 

aşırı biriktiğinde birçok biyokimyasal parametreyi etkileyerek hücre komponentleri üzerinde önemli 

hasarlara neden olmaktadır. Bakır (Cu+2) redoks olarak aktif bir molekül olmasından dolayı tilakoid 

membranları olumsuz etkilemektedir. Cu+2 iyonu klorofil pigmentinin merkezi atomu olan Mg+2 

iyonu ile yer değiştirebilir veya O2’yi açığa çıkaran suyun parçalanma reaksiyonlarında kilit enzimin 

kofaktörü olan Mo+2 iyonu ile yer değiştirebilir. Ayrıca reaktif oksijen türleri (ROS) ile genlerin 

ekspresyon seviyeleri üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir.  

Bu çalışma ile bakır stresi altındaki mısır (Zea mays) bitkilerinde hidrojen peroksit (H2O2) ön 

muamelesinin bazı önemli genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine etkisinin olup olmadığı 

araştırılmıştır. Mısır fideleri (Akpınar ve 31G98 çeşitleri) kontrollü koşullarda orman altı toprağı 

içeren plastik saksılarda 25±2 gün büyütüldükten sonra toprak üstü kısımlarından kesilmiştir. Kesilen 

fidelerin bir kısmı 6 saat 10 mM H2O2 ile muamele edilirken diğer grup saf su içerisinde 

bekletilmiştir. Daha sonra her bir grup 12 saat saf su veya 0,5 mM bakır (CuSO4.5H2O) uygulamasına 

maruz bırakılmıştır. Uygulamaların ardından RNA izolasyonu RNAeasy plant mini kiti (Qıagen, 

Germany) ile üretici firmanın talimatlarına göre yapıldıktan sonra cDNA sentezi için her bir örnekten, 

1μg total RNA kullanıldı. RNA bir tek zincir cDNA sentez kiti (Applied, USA) ile sentromer 

primerleri kullanılarak, üretici firmanın talimatlarına göre revers transkribe edildi. Elde edilen 

cDNA’lar Solis BioDyne 5x HOT FIRE Pol EvaGreen qPCR Süper Mix (low ROX) (Medibena, 

Austria) kullanılarak gerçekleştirildi ve gen ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi için CFX96 connect 

Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, USA) qRT-PCR cihazı kullanıldı. Bakır içeriği ICP ile, 

hidrojen peroksit (H2O2) içeriği, ROS üretiminde görev alan NADPH oksidaz (NOX) aktivitesi 

spektrofotometrik yöntem ile, NADPH oksidaz (NOX) nispi gen ifadesi, Glutatyon (GSH) içeriği kit 

ile, GSHSY2 nispi gen ifadesi, absisik aldehit oksidaz (AAOX) ile absisik asit (ABA) içeriği ABA 

Elisa kiti ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında bakır stresinin mısırın her iki çeşidinde 

ölçülen tüm parametreler üzerinde önemli değişikliklere neden olduğu ve bakır stresi koşullarında 

H2O2 ön muamelesinin bakır stresinin olumsuz etkilerine karşı gen ekspresyonu seviyesinde 

konsantrasyon bağımlı olarak önemli iyileştirmeler sağladığı sonucuna varıldı. 

 

Anahtar kelimeler: Bakır stresi, Mısır, Hidrojen peroksit, Gen ekspresyonu, Absisik asit 

 

Hydrogen Peroxide Application Reduces Negative Effects of Copper Stress 

at The Level of Gene Expression in Maize Seedlings 
 

ABSTRACT 

 

Although copper is a necessary micro element in trace amounts for plants, it over-accumulates 

in the plant structure, affecting many biochemical parameters, causing significant damage to cell 

components. Since copper (Cu+2) is a redox-active molecule, it affects tilacoid membranes adversely. 

The Cu + 2 ion can be displaced by the central atom of the chlorophyll pigment, Mg + 2, or displaced 

by the Mo + 2 ion, the cofactor of the key enzyme, in the cleavage reactions of water that releases O2. 
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In addition, reactive oxygen species (ROS) and in expression levels of genes can cause significant 

changes.  

This study investigated the effect of hydrogen peroxide (H2O2) pretreatment on the 

expression levels of some important genes in maize (Zea mays) plants under copper stress. Maize 

seedlings (Akpınar and 31G98 varieties) were grown in the plastic pots containing forest soil under 

controlled conditions for 25 ± 2 days and then cut from the above soil. A portion of the cut seedlings 

was treated with 10 mM H202 for 6 hours while the other group was kept in pure water. Each group 

was then exposed to 12 hours of pure water or 0.5 mM copper (CuSO4.5H2O). Following the 

application, RNA isolation was performed according to the manufacturer's instructions with the 

RNAeasy plant mini kit (Qiagen, Germany) and 1 μg total RNA was used for each cDNA synthesis. 

RNA was reverse transcribed using the single chain cDNA synthesis kit (Applied, USA) using 

centromere primers according to the manufacturer's instructions. The obtained cDNAs were analyzed 

using Solis BioDyne 5x HOT FIRE Pol EvaGreen qPCR Super Mix (MediPena, Austria) and the 

CFX96 connect Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, USA) qRT-PCR device was used. 

Copper content with ICP, hydrogen peroxide (H2O2) content, NADPH oxidase (NOX) activity in 

ROS production was measured by spectrophotometric method, NADPH oksidaz (NOX) relative gene 

expression, Glutathion (GSH) content with kit, GSHSY2 ) relative gene expression, Abscisic aldehyde 

oxidase (AAOX) and abscisic acid (ABA) contents were determined by ABA Elisa kit. Obtained 

findings indicate that copper stress causes significant changes in all parameters measured in both types 

of maize and Concluded that H2O2 pretreatment in copper stress conditions provided significant 

improvements concentration-dependent in levels of gene expression versus adverse effects of copper 

stress. 

 

Keywords: Copper stress, Maize, Hydrogen peroxide, Gene expression, Abscisic acid. 
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ÖZET 

 

Bakır, bitkiler ve hayvanlar için eser miktarda gerekli bir mikro element olmasına rağmen, 

canlı sistemlerde aşırı biriktiğinde birçok biyokimyasal parametreyi etkileyerek hücre komponentleri 

üzerinde önemli hasarlara neden olmaktadır. Bakır (Cu+2) redoks olarak aktif bir molekül olmasından 

dolayı tilakoid membranları olumsuz etkilemektedir. Bu etkiler, klorofil pigmentinin merkezi atomu 

olan Mg+2 iyonu ve O2’yi açığa çıkaran suyun parçalanma reaksiyonlarında kilit enzimin kofaktörü 

olan Mo+2 iyonu ile Cu+2 iyonunun yer değiştirmesi şeklinde olabileceği gibi reaktif oksijen türleri 

(ROS) ile osmolit bileşikler üzerinde önemli değişiklikler şeklinde de olabilir. Ayrıca bakır 

konsantrasyonu normalden yüksek olan topraklarda yetişen tarım ürünlerinde birikerek insan sağlığı 

üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir.  

Bu çalışma ile bakır stresi altındaki bitkilerde metabolik faaliyetler sonucu açığa çıkan ve 

oldukça önemli fonksiyonları olan Salisilik asit (SA) ön muamelesinin mısır (Zea mays) bitkilerinde 

bakır stresinin olumsuz etkilerini giderici fonksiyonunun olup olmadığı araştırılmıştır. Mısır fideleri 

(Akpınar ve 31G98 çeşitleri) kontrollü koşullarda orman altı toprağı içeren plastik saksılarda 25±2 gün 

büyütüldükten sonra toprak üstü kısımlarından kesilmiştir. Kesilen fidelerin bir kısmı 6 saat 0,01 mM 

SA ile muamele edilirken diğer grup saf su içerisinde bekletilmiştir. Daha sonra her bir grup 12 saat 

saf su veya 0,5 mM bakır (CuSO4.5H2O) uygulamasına maruz bırakılmıştır. Uygulamaların ardından 

biyokimyasal veriler için numuneler sıvı azottan geçirildikten sonra bakır içeriği ICP cihazı ile, 

Salisilik asit içeriği ve poliamin içeriği HPLC cihazı ile membran hasarı ve prolin içeriği ise 

spektrofotometrik yöntem ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında bakır stresinin mısırın her iki 

çeşidinde ölçülen tüm parametreler üzerinde önemli değişikliklere neden olduğu ve bakır stresi 

koşullarında SA ön muamelesinin bakır stresinin olumsuz etkilerine karşı osmolit birikimini arttırarak 

önemli iyileştirmeler sağladığı belirlendi. 

 

Anahtar kelimeler: Bakır stresi, Mısır, Salisilik asit, Osmolit 

 

Salicylic Acid Application Reduces Adverse Effects of Copper Stress on 

Maize Seedlings (Poster) 
 

ABSTRACT 

 

Although copper is a necessary micro element in trace amounts for plants, it over-accumulates 

in the plant structure, affecting many biochemical parameters, causing significant damage to cell 

components. Since copper (Cu+2) is a redox-active molecule, it affects tilacoid membranes adversely. 

The Cu + 2 ion can be displaced by the central atom of the chlorophyll pigment, Mg + 2, or displaced 

by the Mo + 2 ion, the cofactor of the key enzyme, in the cleavage reactions of water that releases O2. 

In addition, reactive oxygen species (ROS) and in expression levels of genes can cause significant 

changes.  

In this study, it was investigated whether Salicylic acid (SA) pretreatment, which has 

metabolic activities ending in copper stressed plants and has very important functions, is a remedy for 

the adverse effects of copper stress on maize (Zea mays) plants. Maize seedlings (Akpınar and 31G98 

varieties) were grown in the plastic pots containing forest soil under controlled conditions for 25 ± 2 

days and then cut from the above soil. A portion of the cut seedlings was treated with 0,01 mM SA for 

6 hours while the other group was kept in pure water. Each group was then exposed to 12 hours of 

pure water or 0.5 mM copper (CuSO4.5H2O). After application, samples were taken for biochemical 

data by liquid nitrogen followed, Copper content was determined by ICP device, Salicylic acid content 

and polyamine content were determined by HPLC device and membrane damage and proline content 
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by spectrophotometric method.. In the results obtained, copper stress caused significant changes in all 

parameters measured in both types of maize and that the SA pretreatment under copper stress 

conditions provided significant improvements by increasing the accumulation of osmolite against the 

adverse effects of copper stress. 

  

Keywords: Copper stress, Maize, Salicylic acid, Osmolite. 
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ÖZET 

 

Piroliz prosesi ile oksijensiz ortamda biyokütlenin termal parçalanması sonucunda biyo-yağ, 

gaz ve kömür elde edilir (1-3). Piroliz prosesi biyokütlenin sıvı ürünlere dönüştürüldüğü fermantasyon 

ve gazlaştırma gibi proseslere göre düşük maliyetli ve daha kullanışlıdır. Pirolizden elde edilen sıvı 

ürün biyo-yağ yada piroliz yağı olarak isimlendirilir. Piroliz prosesi sonucunda elde edilen biyo-yağ 

elektrik üretimi için direkt yakılarak yada sıvı ulaşım yakıtı ve biyokimyasal maddelerin sentezinde 

kullanılabilir (4-6). Yapılan bu çalışmada doğada kendiliğinden yetişen ve herhangi bir kullanım alanı 

olmayan Lactuca scariola bitkisi saplarının sabit yataklı reaktörde 350 oC den 550 oC ye kadar 3 farklı 

sıcaklıkta piroli incelenmiştir. Piroliz parametrelerinin ürün verimleri üzerine etkisi incelenmiştir. 

Denemeler sonunda elde edilen sıvı, katı ve gaz ürünlerin verimleri ve biyo-yağ bileşimi elementel, 

FT-IR ve GC-MS analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan denemelr sonunda sıcaklığın 

Lactuca scariola bitkisinin katı, sıvı ve gaz ürünlere dönüşümü üzerinde etkin olduğu tespit edilmiştir. 

En yüksek dönüşüm oranına %73.35 olarak 550 oC sıcaklıkta en yüksek sıvı ürün verimine ise 

%28.65 olarak 450 oC de ulaşılmıştır. 350, 450 ve 550 oC sıcaklıkta elde edilen sıvı ürünler elementel, 

FT-IR, 1H-NMR ve GC-MS analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler : Piroliz, Lactuca scariola, Biyo-yağ, Biyo-kömür  

 

Bio-Oil Production From Lactuca Scariola Through Pyrolysis Process  
 

ABSTRACT 

 

Pyrolysis is a processing technique that can be applied to achieve thermal decomposition of 

biomass in the absence of oxygen to derive renewable oil, gas and char (1-3). Pyrolysis is a promising 

technology for conversion of biomass into liquid fuels mainly due to its low capital and operating cost 

advantages compared to competing technologies such as fermentation and gasification. The liquid fuel 

produced by pyrolysis is called bio-oil or pyrolysis oil. The bio-oils produced can potentially be used 

for direct combustion in energy generation, or can be upgraded further into liquid transport fuels and 

bio-chemicals (4-6). In this study, pyrolysis of Lactuca scariola stalks have been performed in a fixed-

bed tubular reactor at three different temperatures ranging from 350 oC to 550 oC with heating rates of 

50 oC/min. . The effects of pyrolysis parameters on product yields were investigated. The yields of 

bio-char, bio-oil and gas produced, as well as the compositions of the resulting bio-oils were 

determined by elemental, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and Gas 

chromatography/mass spectrometry (GC–MS). The results indicate that temperature is effect the 

conversions of Lactuca scariola into solid, liquid and gaseous products. The highest conversion of 

73.35% at 550 oC and liquid yield of 28.65% were obtained at 450 oC. Liquid products (bio-oils) 

obtained at 350, 450 oC and 550 oC were analyzed by elemental, FT-IR, 1H-NMR and GC-MS 

analyses. 

 

Keywords: Pyrolysis, Lactuca scariola, Bio-oil, Bio-char  
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ÖZET 

 

Biyokütle kaynaklı maddeler termal, biyolojik ve fiziksel yöntemlerle daha değerli enerji 

formlarına dönüştürülebilirler (1-3). Ayrıca biyokütlenin geleneksel kullanımda direkt olarak 

yakılması sonucu enerji elde edilmesi yerine biyokütleden termokimyasal dönüşüm yöntemleri ile sıvı, 

katı ve gaz ürün elde edilebilir (4-7). Piroliz prosesi organik materyallerin oksijensiz ya da vakum 

ortamında 350 – 800 oC sıcaklıkta parçalanması işlemidir. Piroliz işleminde biyokütle oksijensiz 

ortamda ısıtılarak biyokütlenin sıvı,katı ve gaz ürünlere dönüşümü sağlanır. Piroliz prosesi genel 

olarak ikiye ayrılır yavaş ve hızlı piroliz, yavaş pirolizde düşük ısıtma hızı ve uzun alıkonulma süresi 

mevcut iken hızlı pirolizde hızlı ısıtma ve düşük alıkonulma süreleri mevcuttur. Yapılan bu çalışmada 

lignoselülozik bir bitki olan Lactuca scariola’nın beş farklı katalizör ile (NaOH, H3BO3, ZnCl2, 

Na2B4O7, K2CO3) üç farklı sıcaklıkta (350, 450, 550 oC) pirolizi incelenmiştir. Katalizörlerin ürün 

verimleri üzerine farklı etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. En yüksek sıvı ürün verimi (33.97%) 

450 oC de ZnCl2 katalizörü varlığında elde edilmiştir. Biyo-kömür, biyo-yağ ve gaz ürün verimleri 

hesaplanmış ve elde edilen biyo-yağ bileşimi elementel, FT-IR, 1H-NMR, ve GCMS yöntemleri 

kullanılarak incelenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler : Biyo-yağ, Piroliz, , Lactuca scariola, Katalizör, Biyo-kömür 

 

Bio-Oil Production Via Catalytic Pyrolysis Of Biomass (Lactuca Scariola) 

in a Fixed-Bed Reactor 
 

 ABSTRACT 

 

Biomass oriented raw materials can be converted into the more valued energy forms with 

many thermal, biological and physical methods(1-3). Besides you can obtain energy as a solution of 

burning the biomass directly with the traditional method, besides, you can also obtain solid, liquid and 

gas fuels from the biomasses with various thermochemical processes (4-7). Besides you can obtain 

energy as a solution of burning the biomass directly with the traditional method, besides, you can also 

obtain solid, liquid and gas fuels from the biomasses with various thermochemical processes. 

Pyrolysis method is the process of decomposition of the organic materials with heat in the inert 

atmosphere or vacuum nature at temperatures from 350 – 800 oC. At the pyrolysis process, biomass is 

heated at the media without oxygen, at the solution of the thermo resolution bio oil, bio gas and bio 

char are obtained. Pyrolysis method can be divided into two methods as slow pyrolysis that contents 

slow heating speed and long staying period and flash pyrolysis method that contents high heating 

speed. In this study pyrolysis of Lactuca scariola, a lignocellulosic gramineous plant, was performed 

in a fixed-bed tubular reactor using five different catalysts (NaOH, H3BO3, ZnCl2, Na2B4O7, 

K2CO3) at three different temperatures (350, 450, 550 oC). Catalysts had different effects on product 

yields and composition of bio-oils. The highest bio-oil yield (33.97%) by weight including aqeous 

phase was produced with ZnCl2 catalyst at 450 oC. The yields of bio-char, bio-oil and gas produced, 

as well as the compositions of the resulting bio-oils were determined by elemental, Fourier transform 

infrared spectroscopy (FT-IR), 1H-NMR and Gas chromatography/mass spectrometry (GC–MS). 

 

Keywords: -Bio-oil, Pyrolysis, Lactuca scariola, Catalyst, Bio-char 
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ÖZET 

 

İnsanoğlunun yaşadığı en eski deneyim olarak adlandırılan ağrı, karmaşık ve hoş olmayan bir 

duygudur. Bireyleri fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden etkileyerek uyku düzenini, aile yaşantısını, 

sosyal yaşantısını, iş verimini ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ağrının kontrol altına 

alınması, bireyin rahatlaması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından oldukça önemlidir. Ağrının 

kontrolünde yaygın olarak farmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Farmakolojik tedavi, çabuk etki 

gösterdiği ve kolay uygulanabildiği için ağrı kontrolünde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. 

Ağrının kontrol altına alınmasında diğer bir tedavi yöntemi ise farmakolojik olmayan yöntemlerdir. 

Analjeziklerin kullanılamadığı ya da etkileri yetersiz kaldığında, ilaçların etkisini artırmak için 

farmakolojik olmayan yöntemlerden yararlanılmaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) 

yöntemleri, hemşirelerin ağrı gidermede kullandıkları nonfarmakolojik yöntemleri oluşturmaktadır. 

Aromaterapi ve masaj, ağrı kontrolünde hemşirelerin bağımsız olarak doğrudan uygulayabilecekleri 

nonfarmakoloijk yöntemler arasında yer almaktadır.  

Günümüzde özellikle tamamlayıcı terapi yöntemleri arasında aromaterapinin önemli bir yeri 

olduğu bilinmektedir. Aromaterapi, tedavi amacıyla kullanılan ve güvenli olarak algılanan destekleyici 

bir tedavi şeklidir. Aromaterapi deriye masaj yaparak, inhalasyonla veya internal (oral, vajinal, rektal) 

olarak verilebilir. Aromaterapi ve aromaterapi ile masaj; depresyon, kaygı, kas gerginliği, uyku 

bozukluğu, mide bulantısı, ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. Bu derleme ağrıyı azaltmada aromaterapi 

kullanımına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını incelemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın 

evrenini Nisan-Mayıs 2017 tarihlerinde “aromatherapy and pain” anahtar kelimeleriyle “Medline”, 

“Ebscohost”, “Pubmed”, “Science Direct”, “Google Scholar” ve “Scopus” veri tabanları taranarak son 

on yılda yayınlanmış 48 çalışma oluşturmuştur. İncelemede, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve tam 

metni bulunan makaleler seçilmiştir. Araştırma kriterlerini karşılayan 34 çalışma derlemenin 

örneklemini oluşturmuştur. Derlemeye dahil edilen araştırmaların büyük çoğunluğunda aromaterapi 

uygulama yolu olarak inhalasyon yolunun tercih edildiği, onu masaj ve topikal uygulamanın takip 

ettiği saptanmıştır. Örneklemi oluşturan araştırmalar incelendiğinde aromaterapi uygulamasında en 

fazla lavanta yağının tercih edildiği görülmektedir. Lavanta yağının dışında; gül, bergamot, zencefil, 

hindistan cevizi yağı da tercih edilmiştir. Derleme kapsamındaki araştırmaların(34) sonuçları 

incelendiğinde 27 çalışmada aromaterapinin ağrıyı azaltmakta etkili olduğu saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Ağrı, aromaterapi, hemşirelik  

 

The Use of Aromatherapy in Patients With Pain: A Literature Review  
 

ABSTRACT 

 

Pain, which is referred as the oldest experience of the mankind, is a complicated and 

undesirable feeling. Affecting individuals physically, mentally and socially, it affects sleep patterns, 

family life, social life, work efficiency and the quality of life adversely. Taking pain under control is 

extremely important in terms of relaxing the individual and improving life quality. Pharmacological 

methods are widely used in pain control. Pharmacological therapy is one of the mostly preferred 

methods due to its immediate effects and easy application. Another method used for taking pain under 

control is non-pharmacological methods. When it is not possible to use analgesics or their effects are 

insufficient, non-pharmacological methods are employed in order to increase the effect of medications. 

Complementary and alternate therapies (CAT) are the non-pharmacological methods used by nurses in 
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pain relief. Aromatherapy and massage are among the non-pharmacological methods which could be 

directly and independently applied by nurses.  

Today, aromatherapy is known to have a significant place particularly among complementary 

therapy methods. Aromatherapy is a type of treatment that is used for treatment purposes and is 

accepted to be safe. Aromatherapy can be given through massage on the skin, inhalation or internally 

(orally, vaginally, rectally). Aromatherapy and aromatherapy massage are used in the treatment of 

depression, anxiety, muscular tension, sleep disorders, nausea and pain. This article was aimed to 

examine the results of studies carried out on the use of aromatherapy in reducing pain. The population 

of the present study consisted of 48 studies published in the past 10 years which were reached as a 

result of the review of the data bases “Medline”, “Ebscohost”, “Pubmed”, “Science Direct”, “Google 

Scholar” and “Scopus” using the keywords “aromatherapy and pain” in April-May 2017. In the 

review, articles which were published in Turkish and English and had their full texts were chosen for 

examinations. 34 studies meeting the criteria of the present research comprised the study sample. It 

was seen that inhalation was preferred as the means of aromatherapy implementations in a great 

majority of the articles included in the present study, which was followed by massage and topical 

applications. In the review of the studies included in the sample, it can be seen that lavender oil is 

preferred most frequently in aromatherapy applications. Besides lavender oil, rose, bergamot, ginger 

and coconut oil was also preferred for use. When the results of the studies (34) included in the review 

were examined, it was found that aromatherapy came out to be effective in reducing pain in 27 studies. 

 

Keywords: Pain, aromatherapy, nursing 
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ABSTRACT 

 

A broad variety of Schiff Base metal complexes can be utilized for the design of molecular 

ferromagnets, as catalysts for many organic reactions, models of reaction centers of metalloenzymes, 

optical materials, luminescence materials, DNA binding and cleavage reagents etc (Dede vd., 

2009:28). This work focuses on the synthesis of homo- and heteronuclear and symmetrical and 

unsymmetrical Cu(II) complexes with a new Schiff base ligand containing oxime groups and 1,10-

phenanthroline (Karipcin, F. and Başkale-Akdoğan, G., 2009:35). In this work p-methyl-

isonitrosoacetophenone have been isolated through the nitrosation reaction between starting material 

and butlynitrite by sodium ethoxide medium. p-methyl-isonitrosoacetophenone was reacted with 

diamine (o-phenylenediamine), has been synthesized and its mono-, homo and heterodinuclear 

copper(II) and nickel(II) complexes. These compounds have been prepared and characterized by 

spectroscopic measurements such as elemental analyses, magnetic susceptibility, molar conductivity, 

1H- and 13C-NMR, FT-IR, LC-MS and TG-DTG studies. The data support the proposed structure of 

dioxime ligand and its Cu(II)-Ni(II) complexes. 

 

Keywords: Dioxime, Transition metal complexes, Schiff-base ligands 
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ABSTRACT 

 

There is a continuing interest in metal complexes of Schiff bases. Because of the presence of 

both hard nitrogen or oxygen donor atoms in the backbones of these ligands, they readily coordinate 

with a wide range of transition metal ions yielding stable and intensely coloured metal complexes, 

some of which have been shown to exhibit interesting physical and chemical properties (Karaböcek 

vd., 2006:31). In the past two decades, the properties of Schiff base metal complexes stimulated much 

interest for their noteworthy contributions to single molecule-based magnetism, material science, 

catalysis of many reactions like carbonylation, hydroformylation, oxidation, reduction and epoxidation 

(Karaböcek vd., 2009:46). In the present paper p-methyl-isonitrosoacetophenone was reacted with 

diamine (3,4-diaminotoluene) and has been synthesized its mononuclear and homotrinuclear 

complexes. The new metal complexes were characterized by IR, elemental analysis, magnetic moment 

measurements, molar conductivity, mass spectra and TGA studies. Characterization of tetradentate 

Schiff base ligand also determinated by 13C and 1H-NMR spectra, spectroscopic and stoichiometric 

datas and elemental analyses of the mononuclear complexes showed which were coordinated to the 

imine and oxime nitrogen atoms (C=N). A trinuclear copper (II) complex of ligands was found to have 

3:2 metal:ligand ratio. 
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ÖZET 

 

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), Van Gölü Havzası’ nda yetiştiriliciği yapılan önemli bir 

sebzedir. Özellikle yerel genotipler yörede yaygın olarak yetiştirilmektedir. Rhizoctonia solani Kühn 

fungusunun neden olduğu Rhizoctonia kök çürüklüğü, dünyada ve Türkiye’de bitkilerde ekonomik 

kayıplara yol açan toprak kaynaklı bir hastalıktır.  

Bu çalışma 2013-2014 yıllarında Van Gölü Havzası’ nda yetiştirilen fasulyelerden 

Rhizoctonia türlerinin izole edilmesi, anastomosis gruplarının belirlenmesi ve patojenitelerinin 

saptanması amacı ile yapılmıştır. Fasulye bitkilerinin köklerinden toplam 236 Rhizoctonia izolatı elde 

edilmiş olup bu izolatlar 5 anastomosis grubuna ayrılmıştır. AG-4 (112 adet) en çok izole edilen grup 

olup bunu sırasıyla AG-2-1 (41 adet), AG-3 (28 adet), AG-5 (33 adet), binükleik AG-K (22 adet) 

izlemiştir. Beş anastomosis grubu temsilen seçilen 30 izolat ile iklim odası şartlarında A64, Ç19 

genotipleri ve Gina çeşidi ile virülanslık denemesi kurulmuştur. Çalışmanın sonunda izolatların 

fasulye bitkilerini farklı derecelerde etkiledikleri fakat en virülant grubun AG-4 olduğu belirlenmiştir. 

Her anastomosis grubu temsilen seçilen birer izolat sekans analizine tabi tutulup moleküler olarak da 

teyit edilmişlerdir. Rhizoctonia anastomosis gruplarının virülanslık denemesinde en tahripkar izolatlar 

A64 için izolat no. 19, Ç19 için izolat no. 2 ve Gina için izolat no. 18 olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler : Fasulye, Rhizoctonia spp., patojenite, anastomosis grup 

 

Rhizoctonia Species, Anastomosis Groups and Pathogenicity Isolated From 

Bean in Lake Van Basın, Turkey  
 

ABSTRACT 

 

Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is an important vegetable crop grown in Lake Van 

Basin. Especially, local genotypes are widely grown in the region. Rhizoctonia root rot by Rhizoctonia 

solani Kühn, is an important soilborne plant disease that causes economic losses in Turkey and world-

wide.  

This study was conducted to determinate anastomosis groups and pathogenicity of Rhizoctonia spp. 

obtained from bean plants from Lake Van Basin during the years of 2013-2014. A total of 236 isolates 

of Rhizoctonia belonging to 5 anastomosis groups were obtained from the roots of bean plants. AG-4 

(112) was found to be the most isolated group on bean and AG-2-1 (41), AG-3 (28), AG-5 (33), 

binucleate AG-K (22) followed it respectively. Pathogenicity test of thirty isolates of 5 anastomosis 

groups was evaluated on A64, Ç19 genotypes and Gina (cv.) under growth chamber conditions. At the 

end of the study, it was found that all tested isolates were able to infect bean plants with different 

degrees of severities but the most virulent groups were determined as AG-4. The selected isolates 

representing the each anastomosis group were subjected to sequence analysis and the results were also 

confirmed as molecular. It was determined that the most virulent isolate for A64, isolate No. 19, for 

Ç19, isolate No. 2 and for Gina isolate No. 18 in vivo tests. 

 

Keywords: Bean, Rhizoctonia spp., pathogenicity, anastomosis group 
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ABSTRACT 

 

In recent years, synthetic chemists have generally focused on syntheses of new organic ligands 

mimicking protein-metal binding sites in biological systems, to use as therapeutic agents or catalytic 

reagents and to study host guest interactions Therefore, there has been considerable effort in 

developing reliable inexpensive synthetic routes to such metal containing compounds (Karapınar, E. 

and Kabay, N 2007:32). Dinucleating metal complexes have been synthesized by linking together 

chelating acyclic subunits or by functionalising a macrocyclic structure by attaching side chains. It has 

been reported that the derived complexes systems exhibit he characteristics of monoand dinuclear 

complexes such as catalysis and molecular recognition (Kucukdumlu vd.,2007:32). This article 

describes the synthesis of isonitroso-p-bromoacetophenone have been isolated through the nitrosation 

reaction between starting material and butlynitrite by sodium ethoxide medium. Isonitroso-p-

bromoacetophenone was reacted with diamine (o-phenylenediamine). Mono-, dinuclear copper(II) 

and/or nickel(II) complexes of ligand were characterized by elemental analyses, magnetic moments, 

1H- and 13C-NMR, FT-IR, TG-DTG and mass spectral studies. In the dinuclear complexes, in which 

the first Cu(II) or Ni(II) ion was complexed with nitrogen atoms of the oxime and imine groups, the 

second Cu(II) ion is ligated with dianionic oxygen atoms of the oxime groups and are linked to the 

1,10-phenanthroline nitrogen atoms. The data support the proposed structure of ligand and its 

complexes. 

 

Keywords: Schiff base, Oxime-imine, Heteronuclear complexes 
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ABSTRACT 

 

Oxime and schiff base have number of potential coordinating zones, and these compose of 

imine nitrogens and azomethine and oxime oxygen so that reason schiff base ligands and their metal 

complexes have been carried out and investigating broadly (Topal vd., 2015:118). Synthesis of mono-

,di- or polynuclear transition metal complexes are playing important role in chemistry especially 

inorganic chemistry. In recent years, the properties, structure and synthesis of schiff base complexes 

have recorded for their significent contributions in chemical science, such as carbonylation, 

hydroformylation, reduction, oxidation, epoxidation and hydrolysis. Various of oxime ligands and 

whose metal complexes have been widely used as bioactivity of chelating therapeutics, drugs, 

inhibitors of enzymes. Also because of their different properties and applications, they have been used 

as catalysis, magnetism, conductivity, nonlinear optics, etc (Dede vd., 2009:121). In this work, 

(1E,2E,1'E,2'E)-3,3'-bis[(4-Bromophenyl)-3,3'-(3,4-Dimethyl-1,2-Phenylene Diimine)] Acetaldehyde 

Dioxime has been synthesized and characterized. A new series of mononuclear Cu(II) and 

homotrinuclear Cu(II) complexes were synthesized using the this ligand. The new metal complexes 

were characterized by IR, elemental analysis, magnetic moment measurements, molar conductivity, 

mass spectra and TGA studies. Characterization of tetradentate Schiff base ligand also determinated 

by 13C and 1H-NMR spectra. Spectroscopic and stoichiometric datas and elemental analyses of the 

mononuclear complexes showed which were coordinated to the imine and oxime nitrogen atoms. 
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ÖZET 

 

Dizel motorlardan kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması yönünde araştırmalar 

yapılmaya devam etmektedir. Dizel motor emisyonlarını azaltmak için, motorun performansının 

geliştirilmesi gerekmektedir. Yakıt enjeksiyonu basıncı, bir dizel motorun emisyonlarını etkileyen 

işletme parametrelerinden biridir. Bu çalışmada, yakıt püskürtme basıncının ve farklı yakıt 

karışımlarının, tek silindirli bir dizel motorun egzoz emisyonları ve fren özel yakıt tüketimi (BSFC) 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneyler tek silindirli hava soğutmalı dizel motor ile, tam yükte ve 

farklı motor devirlerinde 200 bar, 210 bar ve 220 bar'lık değişen enjeksiyon basınçları ile 

gerçekleştirilmiştir. BSFC, karbondioksit(CO2), azot oksitler(NOx) ve oksijen (O2) emisyonlarının 

arttığı, yanmamış hidrokarbon ve karbon monoksit (CO) emisyonlarının ise azaldığı görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: Dizel motor, egzoz emisyonu, enjeksiyon basıncı 

 

Effect of Using Biodiesel-Diesel Fuel Blends on Exhaust Emissions of A 

Diesel Engine  
 

ABSTRACT 

 

Investigations have been carried out towards the reduction in noxious emissions from diesel 

engines. In order to reduce diesel engine emissions, performance of engine has to be improved. Fuel 

injection pressure is one of the operating parameters that affect the emissions of a diesel engine. In this 

study, the effects of fuel injection pressure and different fuel blends on the exhaust emissions and 

brake specific fuel consumption (BSFC) of a single cylinder diesel engine have been investigated. The 

experiments were carried out with a single-cylinder air-cooled diesel engine with varying injection 

pressures of 200 bar, 210 bar, 220 bar and different engine speeds have been carried out at full engine 

load. The results indicated that the BSFC, carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOx) and oxygen 

(O2) emission increased, unburned hydrocarbon and carbon monoxide (CO) emissions decreased 

 

Keywords: Diesel engine, exhaust emission, injection pressure 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada120 gün süre ile 4±1°C depolanan, marine edilmiş kerevitlerin (Astacus leptodactylus 

esch., 1823 mikrobiyolojik kalitesi üzerine farklı paketleme (vakum, sous-vide ve marinat 

solusyonunda) yöntemlerinin etkisini belirlemek için yapılmıştır. Kerevitler 10 dakika kaynatılmış, 

kabuklarından ayrılmış ve ardından asetik asitle NaCl içeren solüsyona bırakılmıştır. Depolama 

süresince, aerobik koloni sayısı, anaerobik koloni sayımı, Escherichia coli, Koagulaz pozitif 

staphylococcus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., ve Clostridium perfringens analizleri 

periyodik olarak yapılmıştır. Çalışma süresince Escherichia coli (kob/gr), Staphylococcus aureus 

(kob/gr), Listeria monocytogenes (kob/25 gr), Salmonella spp. (kob/25 gr) Clostridium perfringens 

(kob/gr) tespit edilmemiştir. İşlem görmemiş (taze) kerevit etinde aerobik koloni sayısı 2x103, 

anaerobik koloni sayısı 1x103 kob/gr olarak saptanmıştır, çalışmada incelenen diğer 

mikroorganizmalar ise saptanabilir (<10 kob/g) düzeyin altında olduğu tespit edilmiştir. 0. günde sous-

vide paketlemede anaerobik koloni sayısı 2,5x103 kob/gr değerine ulaşmış çalışmanın geri kalan 

periyotlarında ise saptanabilir (<10 kob/g) düzeyin altında bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Astacus leptodactylus, kerevit, mikrobiyal kalite, vakum, sous-vide 

 

Effects of Packaging Treatments on Microbiological Quality of Marinated 

Crayfish (Astacus Leptodactylus Esch., 1823) 
 

ABSTRACT 

 

This study was performed to determine the effects of, vacuum packaging, sous-vide packaging and in 

brine on microbiological quality of marinated crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in the 

storage at 4±1°C for 120 days. The crayfish were boiled for 10 minutes and separated from their shells 

and then were immersed in solutions containing acetic acid and NaCl. During storage period, aerobic 

colony count, anaerobic colony count Escherichia coli, Coagulase positive staphylococcus, Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp., and Clostridium perfringens were done periodically. During the 

study, Escherichia coli (cfu/g), Staphylococcus aureus (cfu/g), Listeria monocytogenes (cfu/25g), 

Salmonella spp. (cfu/25g), Clostridium perfringens (cfu/g) were not detected. The number of aerobic 

colonies was 2x103 and the number of anaerobic colonies was 1x103 cfu/g in the fresh crayfish meat, 

while the other microorganisms examined in the study were found to be below the detectable level 

(<10 cfu/g). The number of anaerobic colonies in the sous-vide packed at day 0 reached 2.5x103 cfu/g 

and was detectable at the rest of the study (<10 cfu/g).  

 

Keywords: Astacus leptodactylus, crayfish, microbiological, quality, vacuum, sous-vide  

 

 

 

 

 

  



329 

 

Flor Ve 7,12-Dimetilbenzantrasen Toksisitesinin Wistar Albino Sıçanlarda 

Vitamin, İz Element Ve Mineral Düzeyleri Üzerine Etkisi  

 

Gökhan Oto* 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Serkan Yıldırım 

Atatürk Üniversitesi 

 

Suat Ekin 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Hülya Özdemir 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Ersoy Öksüz 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Hasan Uyar 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

 

Damla Yıldız 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı 7,12–dimetilbenzantrasen (DMBA) ve flora kronik olarak maruz 

bırakılan sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında bazı vitamin (retinol, alfa-tokoferol, 

kolekalsiferol and fillokinon), mineral (Na, K, Ca, Mg) ve iz element (Cd, Cr, Cu, fe, Mn, Ni, Pb, Se 

and Zn) düzeylerini araştırmaktır. Çalışmada flor ve DMBA’nın kemik dokusu üzerine etkisi de 

çalışıldı. Çalışmada 90 adet Wistar albino ırkı erkek sıçan, her grupta 10 adet olacak şekilde 9 gruba 

ayrıldı. I. grup sıçanlar kontrol grubu olarak ayrıldı. II. grup sıçanlara haftada 1 kez DMBA çözücüsü 

(susam yağı) uygulandı. III. grup sıçanlara 1 ppm flor, IV. grup sıçanlara 15 ppm flor ve V. grup 

sıçanlara 30 ppm flor, NaF şeklinde içme sularına ilave edilerek 90 gün boyunca uygulandı. VI grup 

sıçanlara DMBA (10 mg/kg/po/haftalık), VII. grup sıçanlara 1 ppm flor ile DMBA, VIII. grup 

sıçanlara 15 ppm flor ile DMBA ve IX. grup sıçanlara 30 ppm flor ile DMBA 90 gün boyunca benzer 

dozlarda uygulandı. Çalışmamızın sonuçları göstermektedir ki DMBA flor tarafından oluşturulan 

kemik hasarını artırmaktadır. Diğer taraftan DMBA ve flor uygulanan grupların karaciğer ve böbrek 

dokularında bazı vitamin, mineral ve iz element düzeylerinin azaldığı gözlendi. Bu olumsuz etkilerin 

serbest oksijen radikalleri oluşumunun artmasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Flor, 7,12-dimetilbenzantrasen, vitamin, mineral, iz element 

 

Effect of Fluorine and 7,12-Dimethylbenz(A)Anthracene Toxicity on 

Vitamin, Trace Element and Mineral Levels in Wistar Albino  
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate the levels of some vitamin (retinol, alpha-tocopherol, 

cholecalciferol and fillokinon), mineral (Na, K, Ca, Mg) and trace element (Cd, Cr, Cu, fe, Mn, Ni, Pb, 

Se and Zn) in liver and kidney hearth tissues of rats chronically exposed to 7,12-

dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) and fluoride. The effect of fluoride and DMBA on bone tissue 

was also studied in the study. 90 Wistar-albino male rats were divided into 9 groups including 10 

animals in each group. 1st group rats were set as control. 2nd group rats were administered DMBA 

vehicle (sesame oil) once a week. 3rd group rats received 1 ppm fluorine, 4th group rats received 15 

ppm fluorine and 5th group rats received 30 ppm fluorine, in the form of NaF in their drinking water 

for 90 days. 6th group rats received DMBA (10 mg/kg/po/weekly), 7th group received 1 ppm fluorine 

and DMBA, 8th group rats received 15 ppm fluorine and DMBA and 9th group rats received 30 ppm 

fluorine and DMBA during 90 days in similar doses. Our results showed that DMBA improves bone 

damage caused by fluoride. On the other hand, the levels of the some vitamins, minerals and trace 
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elements decreased in the liver and kidney tissue of fluoride - DMBA treated groups. These adverse 

effects are thought to be due to an increase in the formation of reactive oxygen species. 

 

Keywords: Fluor, 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, vitamin, mineral, trace element 
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ÖZET 

 

Kentsel ortamlar, yaban yaşamı ve biyoçeşitlilik açısından kısıtlı olanaklar sunmaktadır. 

Özellikle çocuklar modern yaşamın getirdiği koşullar içinde sınırlı bir doğal ortamlarda yaşamak ve 

oynamak zorunda kalmaktadırlar. Çevrenin korunması ve akılcı kullanımında özellikle çocuk 

yaşlardan itibaren başlayan bir eğitim ve farkındalığın önemi yadsınamaz bir gerçektir.  

Bu bildiri; özellikle kentsel yaşam alanlarında büyüyen çocuklarda kentsel biyoçeşitliliğin 

tanınması, bilinmesi ve korunmasında, kendilerine sunulan yapılı çevrenin niteliği ve olması gereken 

tasarım elemanları üzerinedir. Bu amaçla ilkokul çağında olan bir grup (9-10 yaş) çocuğun günlük 

peyzajlarında, kentsel ortamda karşılaştıkları biyoçeşitlilik hakkındaki farkındalıklarını ölçen bir 

sörvey çalışması yapılmıştır. Öncelikle bu çocukların bulundukları kentsel ortamda farkındalıklarını 

ölçmek için yapılan arazi çalışması ile görsel veri toplanarak anket hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anket 

ve yüzyüze görüşmeler ile çocukların okul, oyun ve yaşam alanlarında çevrelerinde gördükleri yapılı 

çevre hakkında farkındalıkları ölçülmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada, çocukların eğitim, oyun ve 

yaşam alanları olarak zaman geçirdikleri günlük peyzajların, çocuğun çevre koruma ve peyzajın işlevi 

hakkındaki farkındalıklarını artıracak yapılı çevrenin nitelikleri hakkında öneriler geliştirilmiştir. Bu 

amaçla okul bahçeleri, mahalle parkları ve sokakların gerek yapısal gerekse bitkisel tasarımına ilişkin 

düşünceler tartışmaya açılmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda yaşayan çocukların, ilkokul çağından 

itibaren çevreleri ile yakın ilişki kurmaları hem biyoçeşitlilik açısından farkındalıklarının artmasını 

hem de çevreye karşı daha olumlu bir tutum oluşmasını sağlayarak toplum duyarlılığının gelişimine 

katkı sağlayacaktır. Böylece sürdürülebilir kentsel gelişme için önemli bir adım atılmış olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Kentsel biyoçeşitlilik, çocukların farkındalığı, peyzaj tasarımı, Ankara 

 

 

Rethinking on Landscape Design Developing The Children’s Awareness of 

Biodiversity on Daily Landscapes: Ankara Case Study  
 

ABSTRACT 

 

Urban environments offer limited opportunities for wildlife and biodiversity. Children have to 

live and play in limited natural environments especially within the conditions of modern life. The 

importance of education and awareness that has started in particular since childhood in the 

conservation and rational use of the environment is an indispensable fact. 

The aim of this paper is to identify the quality of the urban environment that are presented to the 

children and the design elements that should be, on awareness and conservation of urban biodiversity, 

particularly in children who are growing up in urban area. For this purpose, a survey study was 

conducted in order to measure the awareness of biodiversity in the daily landscapes of a group (9-10 

years) in elementary school age. First of all, a questionnaire was prepared by collecting visual data 

through field work to measure the awareness of these children in the urban environment they are in. 

awareness in their urban environment. The awareness of children were tried to determine on the built 

environment in school, play and living spaces and their surroundings by means of prepared the 

questionnaire and face-to-face interviews. In the second phase suggestions have been developed on the 

quality of the built environment, which would increase the awareness of children about the 
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environmental protection, the function of the landscape and the daily landscapes where children spend 

their time as educational, play and living areas. In accordance with this purpose, it has been discussed 

on both the structural and plant design of the school gardens, the neighborhood parks and the streets. 

Establishing the children’s close relationships with their environment since primary school age 

especially, will contribute to the development of community sensitivity both by increasing of their 

awareness about biodiversity and by creating a more positive attitude towards the environment. Thus, 

an important step will be taken for sustainable urban development. 

 

Keywords: Urban biodiversity, children’s awareness, landscape design, Ankara 
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ÖZET 

 

Öğretmen yetiştirmede en önemli aşamalardan biri, öğretmen adaylarına öğrendikleri teorik 

bilgileri gerçek sınıf ortamında uygulama imkânının verilmesidir. Bu sayede öğretmen adayları, 

yapacakları mesleği daha iyi tanıma ve mesleğin gerçekleriyle karşılaşma olanağı bulabilmektedir. 

Ülkemizde, öğretmen yetiştirme sürecinde kuram ve uygulama bütünlüğünü sağlamak amacıyla 

öğretmen adaylarına fakülte-okul işbirliği ile yürütülen Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması 

dersleri verilmektedir. Okul Deneyimi dersi, okulun yapısı ve işleyişi, okulun içinde yer aldığı 

toplumla ilişkileri, öğretim sürecinde ne tür etkinliklerden yararlanıldığı, öğretim yöntem ve 

tekniklerinin nasıl uygulandığı, öğrenci çalışmalarının nasıl değerlendirildiği gibi konularda öğretmen 

adaylarına inceleme ve gözlem yapma fırsatının verilerek onların öğretmenlik uygulamasına 

hazırlandığı bir süreçtir. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise öğretmen adaylarının fakültedeki derslerde 

ve Okul Deneyimi dersinde öğrendikleri kuramsal bilgilerin tam anlamıyla gerçek sınıf ortamında 

uygulamaya koşulduğu bir süreçtir. Bu derslerin başarıya ulaşmasında önemli paydaşlardan ikisi, 

öğretmen adaylarının çalışmalarına uygun ortam hazırlayan, uygulama sınıfını ve uygulama 

öğretmenini belirleyen uygulama okulu koordinatörü ve öğrencilere ders dönemi boyunca rehberlik 

eden, bilgi ve tecrübelerini onlarla paylaşan uygulama öğretmenidir. Bu nedenle uygulama okulu 

koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin Okul deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin 

yürütülmesi sürecine ilişkin görüş ve önerileri, bu derslerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi 

bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle araştırmada, uygulama okulu koordinatörleri ile 

uygulama öğretmenlerinin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde 

karşılaşılan sorunlara ve fakülte-okul işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Kırıkkale ilinde Ocak-

Mayıs ayları arasında toplanmıştır. Betimsel modelin kullanıldığı araştırmada, verilerin toplanması 

amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 6 açık uçlu sorudan oluşan anket formu 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, çalışmaya gönüllü olarak katılan 40 uygulama okulu 

koordinatörü ve 40 uygulama öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, içerik analizi tekniğine uygun 

olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların görüşlerine göre uygulama öğretmeni 

seçiminde; öğretmenin iletişim becerisine, mesleki kıdemine ve alan bilgisine önem verilmesi 

gerektiği belirlenmiştir. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesi 

sürecinde, uygulama öğretim elemanlarının uygulama okullarını yeterince ziyaret etmemesi, öğretmen 

adaylarının bu derslere yeterince önem vermemesi ve uygulama öğretmeni başına düşen öğretmen 

adayı sayısının fazla olması gibi sorunlarla karşılaşıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama okulu 

koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin, öğretmen adaylarından beklentilerinin; özverili olma, 

derslere hazırlıklı girme ve kılık kıyafete özen gösterme olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara 

dayanılarak Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin verimliliğini artırmak için çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayı, uygulama okulu 
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Exploring The Views of School Coordinator and Mentor Teachers 

Regarding The Courses of School Experience and Teaching Practice 
 

ABSTRACT 

 

One of the most important steps in teacher education is to give candidate teachers the 

opportunity to apply the theoretical knowledge they learned in a real class environment. Thus, teacher 

candidates can get to know the profession better and meet the realities of the profession. In Turkey, 

School Experience and Teaching Practice course is offered at education faculties in collaboration with 

faculty and public schools in order to integrate theory and practice in the teacher training process. 

School experience course is a process in which teacher candidates are given the opportunity to 

examine and observe the issues such as the structure and functioning of the school, relations with the 

community and school, the sort of activities used in the teaching process, the way teaching methods 

and techniques are applied and assessment and evaluation of student work. The Teaching Practice 

course, on the other hand, is a process in which teacher candidates apply the theoretical knowledge 

learned in the lessons in the classroom. Practice school coordinator, who provides teacher candidates 

with an appropriate environment to work, a mentor teacher and a real classroom, and mentor teacher, 

who supervise and guide the candidates, are two important figures for successful completion of 

aforementioned courses. Therefore the opinions of school coordinator and mentor teacher on how 

School Experience and Teaching Practices courses are run play a significant role in increasing the 

efficiency of these courses. To serve this aim, this research aims to explore the views of school 

coordinators and mentor teachers on improving the collaboration of faculty and public school and to 

find out the problems related to the way these courses are run. The data of the research was collected 

during 2016-2017 academic year between January and May. Descriptive model is employed for the 

research and a questionnaire form with six open-ended questions were used to collect the data. The 

participants of the research are 40 school coordinators and 40 mentor teachers. Content analysis was 

used to analyse the data. The findings of research reveal that teacher’s communication skills, years of 

experiences and content knowledge should be taken into consideration in selection of mentor teachers. 

With regard to School Experience and Teacher Practice courses, it has been determined that the 

lecturers at education faculties do not visit practice schools adequately to observe candidate’s 

performance; teacher candidates do not pay enough attention to these courses, and the number of 

teacher candidates per mentor teacher is quite high. In addition, the school coordinators and the mentor 

teachers expect teacher candidates to be self-sacrificing, to make necessary course preparation for 

teaching and to take care of their dress codes. Based on the findings, a number of suggestions have 

been made to increase the efficiency of School Experience and Teaching Practice course. 

 

Keywords: School Experience, teaching practice, teacher candidate, practice school 
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ABSTRACT 

 

 

The present study was conducted to evaluate the effects of dietary threonine amino acid 

supplementation on growth performance and carcass characteristics of Japanese quails. Day old, two 

hundred and seventy quail chicks were divided into six dietary treatment groups comprising 45 birds 

each. Which consisted of 3 subgroups containing 15 birds for each replicate. Experimental diets were 

prepared and contained 0.81, 0.86, 0.91, 0.96, 1.01, and 1.06% threonine amino acid, respective 

groups 1-6, on fresh matter basis. Birds were fed these experimental diets respective to treatment for 

35 days. Total feed intakes and the changes in body weights were determined on weekly basis. At the 

end of the experiment 35-d, bird were slaughtered to determined their edible carcass parts. Results 

showed that threonine supplementation to the diet did not affect growth performance and edible 

carcass parts (P>0.05), assuming that birds can make metabolic adaptation to current dietary threonine 

supplementations. 

 

Keywords:Carcass part, Japanese quail, performance, threonine 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada hızla artan şehir nüfusunun maruz kaldığı suç ve şiddet ile tasarım arasındaki 

ilişki incelenmektedir. Suçun mekanda işlenmesi; mekanın ve tasarımın ele alınmasını kaçınılmaz 

kılmıştır. İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan tasarım, güzellik, estetik kavramları hala 

tartışılmaktadır. Gerek tasarım fakültelerinde, gerekse sanat icra edenler arasında güzellik ve estetik; 

evrensel tanımlarla kabul edilse bile, fiziksel çevrede genel bir uzlaşmadan veya evrensel kabulden 

uzak görünmektedir. Fiziksel çevreyi oluşturan güzellik ve estetik kavramları; yaşam tarzının 

etkilenmesi sonucu sosyal çevrenin değişimine, suça itilmesine, zihinsel körlüğe sebep olmaktadır.  

Tasarımcının; tasarım aşamasında, fiziksel mekan veya eşya üretmesi, gelişen teknoloji ve 

tasarım araçları açısından günümüzde daha kolay bir yoldur. Tasarlanan mekanların veya ürünün 

üretim yöntemi kolay iken, üretilen eşyanın veya fiziksel mekanın, birey veya toplum açısından neye 

sebep olduğunu bilmek, araştırmak daha zordur. Suç ile suça etki eden faktörler, tasarım açısından ele 

alınmıştır. Doğal çevreyi bozarak elde edilen eşya ve fiziksel çevre örneklerinin kullanıcı üzerinde 

etkileri ve tasarım-suç ilişkisi açısından, neden-sonuç yöntemi ile irdelenmiştir. 

Genel anlamda suç korkusu; kentsel mekânda “güvensiz” olarak tanımlanan ve bu nedenle 

kullanılmayan, terk edilen ve yerini suç eğilimli kişilere bırakan yerlerin varlığı halinde kendini 

göstermektedir. Diğer taraftan kentsel ve sosyal düzensizlik ile suç korkusu arasında bir ilişki söz 

konusudur. Ekonomik faktörler; kentsel suçların artmasında çok önemli bir yere sahiptir. Kent 

yaşamındaki insanın ekonomik yoksulluk ve buna bağlı olarak gelişen yoksunluk oranları hızla 

artmaktadır. Kentsel suç oranlarındaki artışa etki eden bir diğer faktör de sosyo - kültürel yaşantıdır. 

Kentteki suç oranlarını en aza indirgemek için yerel politikaların önemi oldukça büyük olmasına 

rağmen tek başına yetersiz kalır. Daha kalıcı ve etkili bir çözüm için ulusal önlemler de mutlaka 

alınmalıdır. Şehirlerde, nüfusun artması, yüksek katlı ve farklı tasarımların çoğalması, şehirlerin-

caddelerin farklı aydınlatma tasarımlarının denendiği yerler haline gelmesi; komşunun sürekli 

değişmesi, göç, nakil, tayin gibi hareketliliğin yaşandığı şehirlerde, mahalle kavramının önemini 

yitirmesine neden olmaktadır. Günümüz insanı her gün gasp, kapkaç ve hırsızlık gibi suçlara maruz 

kalmaktadır. Suç ve şiddet, insan toplulukları için sıradan ve olağan karşıladıkları, negatif toplumsal 

ilişkiye sebep olan öğelerdir. Tasarım-suç ilişkisi anlamında tasarımcıya ciddi sorumluluklar 

düşmektedir. 

Suçun oluşumunu teşvik eden mekanlar genellikle suçun en fazla işlendiği ve farklı türde 

suçların bir arada toplandığı, nüfus açısından yoğunluğun yaşandığı alanlardır. Bu mekanların 

karakteristik özellikleri, kentin düğüm noktaları, yoğun yaya yolları, kent merkezleri ya da ticari 

merkezler gibi suç çeken ve suçun oluşumunu kolaylaştıran mekanlar olmalarıdır.  

Estetik ve güzellik kavramları doğa için kullanılır iken zaman içinde, estetik; binalar, ihtişamlı 

gökdelenler, güzel mekanlar gibi insanın ürettiği fiziksel çevre için kullanılır hale gelmiştir. Oysa bu 

mekanların sosyal çevremizi etkileyen, bazen suça teşvik eden mekanlar halini alması, bu kavramların 

evrensellikten uzaklaşması anlamına gelmektedir. Doğanın kendisinde yalın ve sade şekilde görünen 

güzel ve estetik nesneler çok fazla iken, insanların doğada olan güzel ve estetik kavramlarını taklit 

ederek eşya üretirken, doğadaki güzelliğin yok olmasına, değişmesine neden olmaktadır. Değişkenlik; 

suça ve suçluya sebep oluyorsa tasarım, güzellik ve estetik kavramlarının yeniden yorumlanması ve 

tartışılması gerekebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Tasarım, Estetik, Suç, Mimari 
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The Relation Between Design and Crime  
 

ABSTRACT 

 

In this study, the relation between crime, violence, to which the fast-increasing city 

populations are exposed more and more, and design is investigated. The committing of crime in some 

areas, i.e. in several spaces, made it inevitable to handle the concept of space and design. The concepts 

of design, beauty, aesthetic, which date as back as the human history, are still debated in today’s 

world. Both in design faculties and among the people who deal with art, although beauty and 

aesthetics are accepted with universal descriptions, they appear to be away from a general consensus 

or a universal acceptance in physical context. The concepts of beauty and aesthetics, which form the 

physical environment, influence lifestyle, and cause that social environment is changed, it is 

encouraged to commit crime; and then, mental blindness occurs.  

The production of physical space or things by the designer is an easier way both in terms of 

developing technology and design tools. Although the production method of the designed spaces or 

products is easy, knowing and investigating what the produced things or physical space causes for the 

individual and society are more difficult. Crime and the factors that affect it are handled in terms of 

design in this study. The effects of the things and physical environment, which are obtained by 

disrupting the natural environment, on the user have been examined in terms of design-crime relation 

with the Cause-Effect Method.  

In general, the fear for crime appears as the existence of the areas that are defined as “unsafe” 

in urban areas, and for this reason, these areas are not used and left for people who have the inclination 

for crime. On the other hand, there is a relation between urban and social disorder and fear for crime. 

Economic factors have an important place in the increase of urban crime rates. The economic poverty 

of humans in urban life, and depending on this, the deprivation rates, increase at a fast pace. Another 

factor that affects the increase in urban crime rates is socio-cultural lifestyle. Although the importance 

of local policies is extremely great in order to decrease the urban crime rates, this is inadequate alone. 

National precautions must definitely be taken for more permanent and efficient solutions. The increase 

in the population and in multi-storey and different designs in urban areas; cities-streets becoming the 

area for trial of different lighting designs; constant change of neighbors, migration, transportation, 

assignments of officials and similar movements have caused that the concept of neighborhood has lost 

its importance. Today’s humans are exposed to shoplifting, hijacking, theft and similar crimes. Crime 

and violence are the factors that are considered as ordinary by human societies causing negative social 

relations. Serious responsibilities await the designer in terms of design-crime relation.  

The areas that encourage the formation of crime are the areas where crime is committed at the 

highest level and where different crime types are collected, and intense population is accumulated. The 

characteristics of these areas are the fact that they are the vital points in the city, include intense 

pedestrian roads, city centers or commercial centers, which attract crime and facilitate the formation of 

it.  

Although aesthetic and beauty concepts were used for nature in the past, in time, they have 

also been used for buildings, glorious skyscrapers, beautiful areas, and similar manmade physical 

environments. The transformation of these places towards areas that affect our social environment and 

sometimes becoming areas that encourage crime means that these concepts move away from being 

universal. Although the beautiful and aesthetic objects that look plain and simple in nature are too 

many in number, humans imitate the beauty and aesthetic concepts, which already exist in nature, for 

the purpose of producing new things; however, they also cause that the beauty in the nature is 

disrupted or changed. If variability causes crime and criminals, it might be necessary to discuss and re-

define the concepts like design, beauty and aesthetics. 

 

Keywords:  Design, Aesthetics, Crime, Architecture 
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ÖZET 

 

Fen bilimleri öğretiminde bilimsel literatür, bireyin aktif olduğu sürecin kendi öğrenme 

gelişimi üzerine önemli etkileri olduğunu öngörmektedir. Bu çalışmada, probleme dayalı öğrenme 

modeline göre gerçekleştirilen açık uçlu araştırmacı – sorgulayıcı deneysel etkinlikler geliştirilmiş ve 

bu etkinliklerin laboratuvar ortamında, fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerine 

etkisi incelenmiştir. Araştırmada, deneysel desenlerden tek gruplu ön test-son test yarı deneysel model 

kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 3. Sınıfta öğrenim gören 64 öğrenci oluşturmuştur. 

Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Probleme Dayalı Fen Bilgisi Laboratuvarı Kılavuzu”nda 

yer alan deneysel etkinlikler, “Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları –II” dersi kapsamında altı 

hafta yirmi dört ders saati süresince uygulanmıştır. Nicel veriler; altı haftalık ders süreci öncesinde ve 

sonrasında “Yaratıcılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, açık uçlu 

araştırmacı-sorgulayıcı öğrenme etkinlikleri kapsamında yürütülen deneysel etkinliklerin yaratıcılık 

becerilerini arttırmada etkili olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Anahtar kelimeler :Fen Bilimleri Öğretimi, Açık Uçlu Araştırmacı-Sorgulayıcı Öğrenme, Yaratıcı 

Düşünme, Laboratuvar Yaklaşımları 

 

Effect on Creativity in Science Teaching of Open-Ended Enquirer-Inquiry 

Laboratory Approach 
 

ABSTRACT 

 

Scientific literature in science teaching foresees that the process in which the individual is 

active, has an important influence on his / her learning development. In this study, open-ended 

enquirer-inquiry laboratory approach activities based on problem based learning model were 

developed and the effects of these activities on the creativity skills of the preservice science teacher 

were investigated in the laboratory environment. In the study, a single group of experimental research 

design with pre-test/post-test and semi-experimental model was used. The study group consisted of 64 

students who were third year students in the Science Teacher Education Program of Kırıkkale 

University Faculty of Education in the academic year of 2015-2016. In the study, experimental 

activities developed by the researcher included in the "Problem Based Learning Laboratory Guide" 

were applied within the scope of "Science Instruction Laboratory Applications - II" during six weeks 

and twenty four hours. Quantitative data were gathered by the "Creativity Scale" before and after the 

six week lecture period. The quantitative data on creativity dimension was resolved by considering the 

scale in "Creativity Scale". The results of the research reveal that the experimental activities carried 

out within open-ended enquirer-inquiry laboratory approach activities based on problem based 

learning model are effective in increasing creativity skills. 

 

Keywords:  Science education, Open-ended enquirer-inquiry laboratory approach, Problem based 

learning model, Creativity, Laboratory approaches 
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ÖZET 

 

Açık ve yeşil alanların kent ve kentli için, peyzaj ve doğa ile içiçe bir yaşam alanı sunmak, 

ekolojik süreçlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve kentlerdeki sert görünümleri yumuşatarak 

kente daha organik bir görünüm kazandırmak gibi ekolojik, ekonomik, rekreasyonel, kültürel ve 

estetik açıdan pek çok yarar sağladığı tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle hızlı kentleşme ve iklim 

değişikliği nedeni ile açık ve yeşil alanların önemi daha da artmaktadır. Bugün bütün dünyada kabul 

görüldüğü gibi kentsel açık yeşil alanların bir sistem dahilinde ve birbirleriyle bağlantılı olarak 

planlanmaları ile daha sağlıklı ve dirençli kentler oluşturulabilir.  

Bu çalışma ile kentlerin nasıl daha çekici ve sürdürülebilir hale dönüştürülebileceği sorusuna 

yanıt aranmaktadır. Bu amaçla bağlantılılık oluşturma temelinde planlanmış dünya kentlerinden 

örnekler seçilmiş ve bu doğrultuda irdelenmiştir. Sonuç olarak, kentsel alanda hem yeşil alanları hem 

de insanları birbirine bağlayan, sosyal kaygıların yanı sıra ekolojik kaygıların da dikkate alındığı ve 

erişilebilirliği arttırmayı hedefleyen yeşil bir ağ sistemi oluşturabilmek için temel kriterler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sürdürülebilir bir gelişme için önemli bir yaklaşım olan yeşil ağ temelli bir 

planlama, kent için en önemli ögeler olan açık ve yeşil alanların birbirleriyle ve diğer doğal 

kaynaklarla ilişkilerini ortaya koyan daha yaşanılabilir ve refah mekânlar oluşturarak yaşam kalitesini 

arttırmaktadır. 
 

Anahtar kelimeler: Kentsel yeşil ağ, sürdürülebilir kentler, açık ve yeşil alanlar, bağlantılılık 

 

Green Network Models As A Critical Design Element For Sustainable 

Urban Development: Case Studies of World Cities  
 

ABSTRACT 

 

It is an indisputable fact that open and green areas provide ecological, economical, 

recreational, cultural and aesthetic benefits such as a living environment together with the landscape 

and nature, contributing to the sustainability of the ecological processes and softening the hard 

appearances of the cities and giving the city a more organic appearance for the city and citizen. 

Particularly due to rapid urbanization and climate change, the importance of open and green areas is 

increasing day by day. It can be created with healthier and more resilient cities by planning urban 

green areas within a system and in connection with each other as accepted throughout the World, 

today. 

The objective of this study is to find the answer of the question is how to make cities more 

attractive and sustainable. For this purpose, examples from world cities planned on the basis of linking 

were selected and examined in this context. As a result, basic criteria have been determined in order to 

create a green network system that connects to each other both the green areas and the people, take 

into account social considerations as well as ecological considerations and aims to increase 

accessibility. Green network planning, an important approach to sustainable development, enhances 

the quality of life by creating more livable spaces that the open and green spaces which are the most 

important elements of the city reveal the relationship to each other and to other natural resources. 
 

Keywords:  Urban green network, sustainable cities, open and green areas, connectivity 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de TR83 bölgesinde şeker pancarı tohumluğu 

yetiştiriciliğinde teknik etkinliği ölçmek ve teknik etkinliği belirleyen faktörleri ortaya koymaktır. 

Araştırma verileri şeker pancarı tohumluğu yetiştiren işletmelerin tamamı olan 82 tarım işletmesinden 

anket yoluyla toplanmıştır. İncelenen işletmelerin ekonomik analizinde klasik ekonomik analiz 

yaklaşımları kullanılmıştır. İşletme düzeyinde teknik etkinliğin ölçülmesinde ve etkinliği belirleyen 

faktörlerin ortaya konulmasında stokastik sınır modelinden yararlanılmıştır. Etkinlik analizi sonuçları 

inceleme alanında teknik etkinliğin 0.86 ile 1 arasında değiştiğini ve ortalama 0.97 olduğunu 

göstermiştir. Bu durum incelenen işletmelerde teknik yetersizliğin düşük düzeyde olduğunu 

göstermektedir. İncelenen işletmeler teknik yetersizliklerini ortadan kaldırarak, üretim miktarında 

hiçbir azalma olmaksızın kullandıkları girdi miktarlarını %3 oranında azaltabileceklerdir. Eğitim 

görülen yıl sayısı, yetiştiriciliğin yapıldığı ilçe ve kayıt tutma değişkenleri teknik yetersizliği negatif 

yönde etkiliyorken; aile büyüklüğü ve işletme büyüklüğü değişkeni ise teknik yetersizliği pozitif 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Üretim fonksiyonunda yer alan iş gücü, çeki gücü ve gübre 

değişkenlerine ait parametreler, birim alanda kullanılan bu girdilerin miktarının artmasının, şeker 

pancarı tohumluğu üretimini artıracağını göstermiştir. Şeker pancarı tohumluğu yetiştiren işletmelerin 

işgücü, çeki gücü ve gübre kullanımını istenen düzeye çıkarmaları teknik etkinliklerini artırabilecektir. 

Şeker pancarı tohumluğu yetiştiren işletmelerin kredi kaynaklarına ulaşımını kolaylaştıracak ve daha 

uygun koşullarda kredi almalarını sağlayabilecek sadece tohum yetiştiriciliği işletmelerini kapsayan 

pilot bir kredi programının düzenlenmesi, işletmelerin teknik etkinliklerini artırabilecektir.  

 

Anahtar kelimeler: Şeker pancarı tohumluğu, TR83 Bölgesi, Stokastik Sınır Modeli, Teknik Etkinlik 

 

 

 

Technical Efficiency and The Factors Affecting Efficiency in Sugar Beet 

Seed Production in Tr83 Region of Turkey  
 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to assess the technical efficiency in sugar beet seed 

growing and to identify the factors affecting technical efficiency in TR83 region of Turkey. Data were 

collected from 82 sugar beet-growing farms through a survey. Conventional economic analysis 

approaches were used for the economic analysis of the farms surveyed. Stochastic Frontier Analysis 

(SFA) was used to assess the technical efficiency at farm level and to identify the parameters affecting 

technical efficiency. Efficiency analysis results revealed that technical efficiency in the study area 

ranged from 0.86 to 1.00 (mean 0.97) indicating low-level technical inefficiency in the farms 

surveyed. By eliminating the technical inefficiency, the farms surveyed will be able to reduce their 

amount of input use with a rate of 3% without any reduction in the amount of production. While 

variables such as education status, the place (district) where seed is grown and record keeping affect 

technical inefficiency negatively, family and farm size are the variables affecting technical 

inefficiency positively. Parameters of the variables found in production function such as labor force, 

machinery and fertilizer showed that an increase in the amount of these inputs used per unit area will 

increase the amount of sugar beet seed production. Having sugar beet seed growing farms enhancing 
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the use of labor force, machinery and fertilizer at desired level may increase their technical 

efficiencies. Arrangement of a pilot loan program that only covers seed growing farms and facilitates 

to access credit resources under more favorable conditions may also increase the technical efficiency 

of the farms. 

 

Keywords: - Sugar beet seed, TR83 Region, Stochastic Frontier Model, Technical efficiency  
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de TR83 bölgesinde buğday tohumluğu yetiştiriciliği 

yapan tarım işletmelerinin üretim kapasitesini, sermaye yapısını, likidite durumunu ve yıllık faaliyet 

sonuçlarını ortaya koymaktır. Diğer yandan tarım işletmeleri ile tohum üreticisi firmalar arasında 

gerçekleşen “sözleşmeli üretim” den doğan ilişkiler incelenmiştir. Tamsayım metodu kullanılan 

araştırmada araştırma materyalini TR83 Bölgesinde buğday tohumluğu yetiştiren 72 tarım 

işletmesinden 2013 yılı Kasım-Aralık ve 2014 yılı Ocak-Şubat aylarında anket yoluyla toplanan 

veriler oluşturmuştur. İşletmelerin gerek sosyal, gerek işletme büyüklüğü ve gerekse mali yapılarının 

farklılık göstermesi nedeniyle gruplara ayırarak incelemenin daha doğru olacağı düşünülerek, 

grupların belirlenmesi amacı ile kümeleme analizi yapılarak, 66 tarım işletmesi “küçük işletmeler” ve 

6 tarım işletmesi “büyük işletmeler” olarak isimlendirilmiştir. İşletmelerin analizinde, klasik ekonomik 

analiz yaklaşımları kullanılmıştır. Gayri Safi Üretim Değeri, küçük işletmelerde 266 bin TL ve büyük 

işletmelerde 1,58 milyon TL, tarımsal gelir ise sırası ile 68 bin TL ve 461 bin TL olarak tespit 

edilmiştir. Ekonomik rantabilite ise, küçük işletmelerde %2,77 ve büyük işletmelerde %5,48 olarak 

tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları buğday tohumluğu yetiştiren büyük işletmelerin küçük 

işletmelere göre ekonomik olarak daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Anahtar kelimeler: TR83 Bölgesi; Buğday Tohumluğu; Ekonomik Analiz; Sözleşmeli Tarım 

 

Structural Analysis of Wheat Seed Production in Tr 83 Region  
 

ABSTRACT 

 

The main objective of the study is to determine the production capacity, capital structure, 

liquidity position and annual activity report of the farms growing wheat seed in TR 83 region of 

Turkey. On the other hand, the relations arising from “contract production” between farms and seed 

producing companies were also examined. Research data were collected from 72 farms producing 

wheat seed farms by using a questionnaire during the time period of November- December 2013 and 

January- February 2014. Cluster analysis was used to classify the farms into the large and small size 

group. At the end of the analysis, 66 farms were classified into small-scale and 6 was large-scale 

farms. Conventional economic analysis approaches were used to determine the economic performance 

of the farms. Research results showed that small farms gained 266 thousand Turkish Liras of gross 

income. This amount was 1,58 million TL in large-scale farms. Agricultural income in small and large 

farms were 68 thousand TL and 461 thousand TL, respectively. Return on assets in small and large 

farms were 2,77% and 5,48%, respectively. Research results showed that the large farms raising wheat 

seed was financially successful comparing to small farms. 

 

Keywords:  TR83 Region; Wheat Seed; Economic Performance, Contract Farming 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın temel amacı, Samsun ili Bafra ilçesi sağ sahil sulama alanında, sulama suyu 

fiyatlandırma sistemini analiz etmek ve sulama suyunun gerçek değerini belirleyebilmektir. Araştırma 

verileri Altınkaya Sulama Birliği ile sulama birliğinden su temin eden tesadüfi olarak seçilmiş 128 

tarım işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. İncelenen işletmelerin ekonomik analizinde klasik 

ekonomik analiz yaklaşımları, optimum işletme organizasyonlarının belirlenmesinde doğrusal 

programlama metodu ve sulama suyu birim fiyatlarındaki değişimin optimum plana etkilerini 

belirlemede değişken fiyatlı programlama metodu kullanılmıştır. Araştırma sonuçları üçüncü grupta 

yer alan tarım işletmelerinin ekonomik performansının, diğerlerinden daha iyi olduğunu göstermiştir. 

Araştırma sonuçları işletme büyüklük gruplarının tamamında tarım işletmelerinin mevcut durumdan 

olması gereken organizasyona geçtiklerinde, brüt ve tarımsal gelirlerinin yükseleceğini göstermiştir. 

Brüt gelir artışı, birinci grup işletmelerde yaklaşık iki kat, ikinci grup işletmelerde %69 ve üçüncü 

grup işletmelerde %9’dur. Sulama suyu birim fiyatı yükseldikçe işletme büyüklük gruplarının 

tamamında işletmelerin brüt gelirlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Sulama suyunun fiyatında meydana 

gelecek %1’lik artış, inceleme alanında faaliyet gösteren işletme büyüklük gruplarının tamamında, 

brüt karın %1’in altında azalmasına yol açmaktadır. İşletme büyüklük gruplarının tamamında sulama 

suyu birim fiyatı yükseldikçe optimum plana kuru tarım koşullarında üretimi yapılan ürünler girmeye 

başlamaktadır. Araştırma sulama suyu ücretlerinin belirlenmesinde işletme büyüklük gruplarının 

farklılıklarının dikkate alınmasını önermektedir. Ayrıca sulama suyu fiyatları, sulama suyunun 

marjinal değerine göre belirlenmelidir ve çiftçilerin ödeme gücünü aşarak sulu tarımdan 

vazgeçmelerine yol açmayacak ve sulama birliğinin masraflarını karşılayabilecek düzeyde olmasına 

dikkat edilmelidir.  

 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Bafra Ovası, Sulama suyunun fiyatlandırılması, Fiyat değişkenliği, 

Sulama suyunun marjinal değeri 

 

Calculation of Real Value of Irrigation Water and The Effect of Changes in 

Irrigation Water Prices on Business  
 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to analyze the irrigation water pricing system and to 

calculate the real price of irrigation water in Bafra irrigation area of Samsun province. Research data 

were collected from Altınkaya Irrigation Union and randomly-selected 128 farms supplying irrigation 

water from Altınkaya Irrigation Union by using a well-structured questionnaire. Conventional 

economic analysis approach was used for the financial analysis. Linear programming and variable 

price programming methods were employed to determine the optimum farm organizations and to 

identify the effects of changes in irrigation water prices on optimum plan, respectively. Research 

results showed that economic performances of the farms in the third group were better than those in 

the other groups. Research results also revealed that the gross and agricultural incomes of the sample 

farms increased when they adapted themselves to the optimum farm plan. The ratio of gross income 

increase was 200% (two-fold), 69% and 9% in the first, second and third groups respectively. It was 

also determined that as unit price of irrigation water increases, the income of farms decreases in the 

sample farms. An increase of 1% in the price of irrigation water, will lead to a decrease less than 1% 
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in gross income of the farms. As the price of irrigation water increases, farmers show a tendency 

towards dry land farming. The study results suggested that the difference among the farms with 

different scales should be taken into consideration when determining the price of irrigation water. In 

addition, the price of irrigation water should be determined according to the marginal value of the 

irrigation water, the farmers’ payment capacity and the management and maintenance costs of unions. 

 

Keywords: Turkey, Bafra Plain, Irrigation water pricing, Price variability, Marginal value of 

irrigation water 
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ÖZET 

 

Türkiye’de su kaynakları yönetimine ilişkin sorunların başında; aşırı su kullanımı, yerüstü su 

kaynakları ile yapılan sulamalarda meydana gelen su kayıpları, kaçak su kullanımı ve sulama suyunun 

ücretlendirilmesi gelmektedir. Bu nedenle araştırmada, Türkiye’nin en büyük ve en verimli delta 

ovalarından biri olan Bafra Ovasında Sağ Sahil sulamasını gerçekleştiren Altınkaya Sulama 

Birliği’nden su temin eden çiftçilerin, sulama organizasyonun faaliyetleri ve sulama suyu ücretleri ile 

ilgili görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri Altınkaya Sulama Birliği ile sulama 

birliğinden su temin eden tesadüfi olarak seçilmiş 128 tarım işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. 

Altınkaya Sulama Birliği üyesi çiftçilerin sulama konusu ile ilgili görüşleri ortaya konulurken çapraz 

tablolar oluşturulmuş ve işletme büyüklük grupları arasında fark olup olmadığı Ki-kare testi ile 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çiftçiler, sulama birliğinin bakım onarım ve su ulaştırma 

görevlerini yeterince yerine getirmediğini düşünmektedir. Ayrıca işletme sahiplerinin büyük 

çoğunluğu, sulama suyu ücretlerini yüksek bulduğunu ve ücretlerin yükselmeye devam etmesi halinde 

kuru tarıma yöneleceklerini veya hayvancılık yapacaklarını belirtmiştir. Sulama suyu ücretlerini düşük 

bulan işletme sahibi bulunmamaktadır. Birinci gruptaki işletmelerden %55’i, ikinci gruptakilerden 

%74’ü ve üçüncü gruptaki işletmelerden %57’si son on yılda 1 ile 10 kez arasında sulama suyu 

ücretini ödemediğini belirtmiştir. Bu nedenle sulama suyu ücretlerinin çiftçilerin ödeme gücünü 

aşmayacak şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Bafra Ovası, Sulama organizasyonu, Sulama suyu ücreti 

 

Opinions of The Farmers Related To The Operations of Irrigation 

Organizations and Irrigation Water Prices in Bafra Plain  
 

ABSTRACT 

 

Major problems encountered in water resources management in Turkey include excessive 

water use, water losses occurring in irrigation with ground sources, illegal water use and irrigation 

water pricing. Therefore, this study aims to determine the opinions of the farmers supplying irrigation 

water from Altınkaya Irrigation Union in Bafra Plain, one of the largest and most fertile delta plains of 

Turkey, on operations of irrigation organizations and irrigation water prices. Research data were 

collected from Altınkaya Irrigation Union and randomly-selected 128 farms supplying irrigation water 

from this union by using a questionnaire. Cross-tabs were created to identify the opinions of farmers 

supplying irrigation water from Altınkaya Irrigation Union on irrigation issues and Chi-square test was 

used to determine the difference among farm size. Study results suggested that farmers were of the 

opinion that irrigation unions do not fulfill their responsibilities related to maintenance and repair and 

water transportation. In addition, most of the farm owners stated that irrigation water charges were 

high and they will tend towards dry farming if prices continue to increase. No farm owners stated that 

irrigation water prices were low. 55%, 74% and 57% of the farmers in the first, second and third 

groups stated that they have had unpaid irrigation water bills in the last ten years, respectively. 

Therefore, irrigation water prices should be determined according to the farm solvency. 

 

Keywords: Turkey, Bafra Plain, Irrigation organization, Irrigation water price 
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ÖZET 

 

İntravenöz (IV) kateter uygulaması, hastaneye yatırılan hastalar için yapılan en yaygın ve en 

önemli hemşirelik uygulamalarından biridir. Hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık % 60-90'ında IV 

kateter kullanılmaktadır. Ancak IV kateterizasyona bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar 

gelişebilmektedir. Son yıllarda çocukluk çağındaki çoğu akut ve kronik hastalıklarda periferik IV 

kateter uygulaması rutin kullanıma girmiştir. Çocuklarda damar çaplarının küçüklüğü, damar yapıların 

tam gelişmemiş olması, uygun çapta ve boyutta kateter bulmada güçlükler sebebiyle, kateter 

uygulamaları erişkin hastalara göre teknik olarak daha güçtür. Ancak, kateter takılan çocuklarda, 

tedavilerin yapılması, kan örneklerinin alınması kolaylaşmakta, bu da ailenin ve çocuğun tedaviye 

uyumunu arttırmaktadır. Kateter uygulamasının, tedaviye gelen çocuğun ve ailesinin zor damar yolu 

bulmanın yarattığı stresten kurtardığı, günlük hayatlarının kalitesini arttırdığı ve ailenin verilen tıbbi 

bakıma olan güvenini arttırdığı görülmektedir. Çocuklarda intravenöz tedavi için kateter yerleştirme 

uygulaması klinik bilgi ve teknik uzmanlık gerektirmektedir. Çocuğun yaşı, aktivite düzeyi, kateter 

çeşidi, bölge seçimi kateterin yerleştirilmesinde önem taşımaktadır. Çocuklarda kateter yerleştirilecek 

venler için baş, üst ve alt ekstremiteler kullanılabilir. Kateter yerleştirme için seçilen bölgede hasta ve 

kateterin emniyetinin devamında ekstremitenin hareketsizliği önemli rol oynamaktadır.  

Kateterin vende kalma süresi ile komplikasyon gelişme riski arasında da önemli bir ilişki 

bulunmaktadır. Periferik venöz kateterlerin vende kalma süresi erişkinlerde 72-96 saatken çocuklarda 

inflamasyon belirtisi olmadığı ve kateterde herhangi bir problem olmadığı sürece kateter yerinde 

kalabilmektedir. Kateterlerin belirtilen sürelerden daha uzun müddet yerinde bırakılması enfeksiyon 

riski ve infiltrasyon riskini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda; periferik IV tedavisi olan pediatrik 

hastalarda infiltrasyon riskinin kateter kalma süresi ile ilişkili bulunmuştur. Bu konuyla ilgili yapılan 

bir çalışmada ise IV kateter takıldıktan sonra 48-120 saat arasında infiltrasyon riskinin arttığı 

görülmektedir. İnfiltrasyon riski kateter 24 saat bekletildikten sonra %1.5 iken, 72 saat bekletildikten 

sonra %10 ‘a, 96 saat bekletildikten sonra %17.3 yükseldiği bulunmuştur. Daha uzun süre kataterin 

yerinde bırakılması, bakteriyel kolonizasyon riskini arttıracaktır. Sonuç olarak intravenöz tedavinin 

güvenli bir şekilde başlatılmasının, yürütülmesinin, sonlandırılmasının çocuk sağlığı için önemi 

yadsınamaz. Hemşirenin sorumluluklarından biri olan bu işlem bilimsel gelişmelerin ve uygulamaların 

yakından takip edilmesi yeni bilgi ve becerilerin uygulamaya aktarılması ile mümkün olmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, periferik kateterizasyon, çocuk 

 

Duration of Peripheral Iv Catheter Stay in Hospitalized Children and The 

Risk of Complications 
 

ABSTRACT 

 

Intravenous (IV) catheter insertion is one of the most common and most important nursing 

practices for patients that are hospitalized. IV catheters are used in approximately 60-90% of the 

hospitalized patients. However, several complications may come up due to the use of IV 

catheterization. In recent years, the use of peripheral catheters has become a routine application in 

most acute and chronic diseases in childhood. Inserting catheters is technically more difficult in 

children in comparison with adults because of the small size of the vessels, not fully developed venous 

structures and difficulties in finding catheters of appropriate size and diameter. However, when 

catheters are inserted in children, the implementation of treatments and taking blood samples become 
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easier, which increases the compliance of the child and the family with medication. It has been seen 

that the use of catheters relieves the stress caused by the difficulty in finding vascular access of the 

child, increases their quality of daily life and promotes the family’s confidence in the medical care 

provided. Insertion of catheters for intravenous treatment in children requires both clinical knowledge 

and technical expertise. The child’s age, activity level, the type of catheter and the choice of the area 

of implementation are important in the insertion of the catheter. For catheter insertion in children,veins 

of the head, upper and lower extremities may be used. In the area chosen for catheter insertion, 

immobility of the patient plays a significant role following the safety of the patient and the catheter. 

There is a significant correlation between the duration the catheter stays in the vein and the risk of 

complications. While the period that peripheral venous catheters stay in the vein in adults is 72-96 

hours; the catheter can remain in children as long as no symptoms of inflammation occur and no 

problems in the catheter come up. Leaving the catheter in place for longer periods than it is stated 

increases the risk of infection and infiltration. Studies have found a relationship between the risk of 

infiltration and the duration of the catheter in pediatric patients receiving peripheral IV treatment. In 

one study carried out on the topic, on the other hand, it is seen that the risk of infiltration goes up in 

48-120 hours after the IV catheter is inserted. The risk of infiltration was found to be 1.5% after the 

catheter was kept for 24 hours, 10% after 70 hours and it reached 17.3% after the catheter remained 

for 96 hours. Leaving the catheter in place for longer durations would increase the risk of bacterial 

colonization.  

In conclusion, it is extremely important to start, carry out and finalize intravenous treatment in 

a safe way for pediatric health. This implementation, which is one of the nurse’s responsibilities, can 

be performed by keeping up with scientific developments and applications closely and transferring 

new knowledge and skills into practice.  

 

Keywords: Nursing, peripheral catheterization, child 
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ABSTRACT 

 

The Schiff bases have been most widely used versatile ligands, in their neutral or deprotonated 

forms to form stable complexes with most of the transition metal ions. The work described in here 

involved the synthesis, spectroscopic characterization and as well as catalytic activities of Ru(II), and 

Pd(II) complexes with a novel Schiff base ligand derived from ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-

tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate and terephthalaldehyde. Spectroscopic techniques 

including IR, UV–Vis, NMR, and mass analysis as well as elemental analysis and measurement were 

used to identify the products. At the same time, the effect of various bases such as NaOH, KOH, 

KOBut and Et3N as organic base were investigated in TH of ketones by 2-propanol as the hydrogen 

source.  

 

Keywords: Catalysis, Pd(II) and Ru(II) complexes, thiophene carboxylate  

 

Tiyofen Karboksilat İçeren Schiff Bazlarının Pd(II) ve Ru(II) 

Komplekslerinin Hazırlanması ve Katalitik Özellikleri 
 

ÖZET 

 

Schiff bazları, geçiş metal iyonlarının kararlı komplekslerini oluşturmak için nötr veya aprotik 

formlarında çok yönlü ligandlardır. Burada anlatılan çalışmada, etil 2-amino-6-metil-4,5,6,7-

tetrahidrobenzo[b]tiyofen-3-karboksilat ve tereftalaldehitten elde edilen yeni bir Schiff bazı ligandı ve 

Ru(II) ve Pd(II) komplekslerinin sentezi spektroskopik karakterizasyonu ve ayrıca katalitik aktiviteleri 

yer alıyor. Ürünleri tanımlamak için IR, UV-Vis, NMR ve kütle analizi de dahil olmak üzere 

spektroskopik teknikler ve element analiz ölçümü kullanıldı. Aynı zamanda, organik baz olarak 

NaOH, KOH, KOBut ve Et3N gibi çeşitli bazların etkisi, hidrojen kaynağı olarak 2-propanolün 

kullanılmasıyla ketonların hidrojen transferi araştırıldı.  

 

Anahtar Kelimeler: Kataliz, Pd(II) ve Ru(II) kompleksler, tiyofen karboksilat 
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ABSTRACT 

 

Schiff bases and their complexes are versatile compounds synthesized from the condensation 

of an amino compound with carbonyl compounds and widely used for industrial purposes and also 

exhibit a broad range of biological activities including antifungal, antibacterial, antimalarial, 

antiproliferative, anti-inflammatory, antiviral, and antipyretic properties. In this study, the complexes 

of (E)- 2- (3, 5 -di- tert- butyl -2- hydroxybenzylideneamino)- 6- methyl-4, 5, 6, 7-

tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile (L) with Pd(II), Ru(II), Fe(II), and Co(II) were 

successfully prepared. Structures of Schiff base and its metal complexes obtained were confirmed by 

FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV–vis, magnetic susceptibility, mass spectroscopy and elemental 

analysis. The synthesized Schiff base and its metal complexes were tested for antimicrobial activity 

against Enterobacter aerogenes ATCC 27859, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus 6538, Bacillus 

megaterium DSM 32, Pseudomonas aeroginosa ATCC 9027, Klebsiella pneumoniae RSKK 574, 

Escherichia coli, Candida albicans ATCC 10231, Yarrowia lipolytica and Saccharomyces cerevisiae. 

Some of the complexes showed reasonable amount of antimicrobial activity.  

 

Keywords: Antimicrobial activity, metal complexes, Schiff base  

 

Yeni Bir Ligand ve Pd(II), Ru(II), Fe(II), Co(II) Komplekslerinin Sentezi, 

Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özellikleri  
 

ÖZET 

 

Schiff bazları ve kompleksleri, karbonil bileşikleri ile bir amino bileşiğinin 

kondenzasyonundan sentezlenen ve endüstriyel amaçlı yaygın olarak kullanılan ve ayrıca geniş bir 

aralıkta antifungal, antibakteriyel, anti-malarial, anti-proliferatif, anti-inflammatory, antiviral ve 

antipiretik özellikler sergileyen çok yönlü bileşiklerdir. Bu çalışmada, (E)-2-(3,5-di-tert-bütil-2-

hidroksibenzilidenamino)-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiyofen-3-karbonitril ile Pd(II), Ru(II), 

Fe(II) ve Co(II) kompleksleri başarıyla hazırlandı. Elde edilen Schiff bazı ve metal komplekslerinin 

yapıları FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV-vis, manyetik süsseptibilite, kütle spektroskopisi ve element 

analiz yöntemleri ile belirlendi. Sentezlenen Schiff bazının ve metal komplekslerinin antimikrobiyal 

aktiviteleri, Enterobacter aerogenes ATCC 27859, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus 6538, 

Bacillus megaterium DSM 32, Pseudomonas aeroginosa ATCC 9027, Klebsiella pneumoniae RSKK 

574, Escherichia coli, Candida albicans ATCC 10231, Yarrowia lipolytica and Saccharomyces 

cerevisiae karşıtest edildi. Komplekslerden bazıları makul miktarda antimikrobiyal aktivite gösterdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, metal kompleksler, Schiff bazı 
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ÖZET 

 

Bingöl İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer almaktadır. Kırsal 

kalkınma kapsamında desteklenen ilde son yıllarda nüfus hızla artmaktadır. Nüfus miktarındaki artış, 

yerleşmelerin de aynı hızla mekansal olarak büyümelerine etki etmektedir. Bu artış ilde doğal 

kaynakların aşırı ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. Ekonomisinin %85'i tarım 

ve hayvancılığa dayanan Bingöl İli'nde en değerli doğal kaynak topraktır. İlde toprakların uzun yıllar 

boyunca verimliliğini sürdürebilmesi için potansiyelleri doğrultusunda arazi kullanımına tabi tutulması 

gerekmektedir. Bu çalışmada Bingöl İli'nde mera-çayır, orman ve tarım arazi kullanım türleri için 

uygunluk analizleri yapılarak, optimal arazi kullanımı belirlenmiştir. Analizler, CBS (Coğrafi Bilgi 

Sistemleri) teknikleri ve AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Optimal 

arazi kullanım koşullarına göre araştırma alanının % 55'inin mera-çayır, % 40'ının orman ve % 4'ünün 

de tarım alanı olarak kullanılması gerekmektedir. Optimal arazi kullanımı ile mevcut arazi kullanım 

durumu karşılaştırıldığında ise mevcut arazi kullanımında mera olarak değerlendirilmesi gereken 

arazilerin bir kısmının tarım, orman olarak kullanılması gereken arazinin bir kısmının da mera ve tarım 

arazisi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Bingöl İli, Arazi Kullanımı, Uygunluk Analizi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Analitik 

Hiyerarşi Süreci  

 

Determining of Optimal Land Use with GIS (Geographical Information Systems) and 

AHP (Analytic Hierarchy Process), Example of Bingöl Province 
 

ABSTRACT 

Bingol Province is located in the Upper Euphrates Section of Eastern Anatolia Region. The population 

that is supported in the context of rural development has increased rapidly in recent years. The 

increase in population affects the spatial growth of settlements at the same rate. This increase causes 

excessive and unconscious use of natural resources on the land. 85% of the economy is based on 

agriculture and cattle, sheep breeding, and is the most valuable natural resource land in Bingol 

Province. In order to sustain the productivity of the land over many years, it has to be subjected to land 

use in the direction of its potentials. In this study, the optimal land use for these land use types in the 

geographical potential direction of the present land has been determined by carrying out suitability 

analyzes for pasture-grassland, forest and agricultural land use types in Bingol Province. Analyzes 

were made using GIS (Geographic Information Systems) techniques and AHS (Analytic Hierarchy 

Process) method. According to optimal land use conditions, 55 % of the research area should be used 

as pasturegrassland, 40 % in forest and 4 % as agriculture area. When the optimal land use is 

compared with the existing land use situation, it has been determined that some of the land to be used 

as pasture in the existing land use is used as agriculture, and some of the land to be used as forest is 

used as grassland and agriculture.  

 

Keywords: Bingol Province, Land Use, Suitability Analysis, Geographic Information Systems (GIS), 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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ABSTRACT 

 

Pesticides are used for protect the agricultural products from pests, pathogenic organisms and 

weeds and increasing the product efficiency and quality. Pesticides cause the formation of residues in 

fruits and vegetables as a result of unconscious use of these substances. They can be accumulate in the 

soil and can be involved into the air and water due to the excessive use of pesticides. They are 

transmitted to the livings and humans via a food chain. Pesticide that was determinate in this study is a 

simazine which is in herbicide class. Herbicides of triazine groups increase the risk of cancer by 

disrupting the endocrine function the result of biological accumulation in food chains. Therefore, 

observing the concentrations of triazines in environmental ecology come into prominence. For the 

identification of pesticides, especially for chromatographic techniques. This study has developed solid 

phase extraction of polymeric membrane by electromembrane method of simazine without sample 

preparation techniques for the first time in the literature. 

Polymer inclusion membrane (PIM) is a novel type of liquid membrane prepared by 

dissolving the compounds in volatile organic solvent and results a thin film. Polymer inclusion 

membrane plays a role in the chemical selectivity of the polymeric membrane in the form of ion-

selective electrodes, often considered the most important contribution of PIM. The first use of PIM by 

Electro-Membrane Extraction (EME) by See and Hauser in 2011 provided a new dimension to 

membrane technology. The use of the electrical field provides better control of extractions of charged 

species and the method is faster than the method based on passive diffusion. EME also provides 

excellent cleaning for biological and environmental samples. Because in EME target analytes are 

extracted from aqueous acceptor fase, this technique is directly compatible with HPLC, LC-MS and 

capillary electrophoresis. 

In this study, the use of polymer inclusion membrane under constant electric current for the 

preconcentration of simazine from water has investigated for the first time. Transport of simazine is 

performed by an electric current from the donor phase to the acceptor phase with a constant electric 

current of 0.5 A. The optimized membrane include of 1.5 mL 2-nitrophenly octyl /1 g cellulose 

triacetate, 0.3 M Aliquat 336 as a carrier. We tested the applicability of the selected membrane for 

preconcentration in water samples and evaluated its reusability. 

 

Keywords:Pesticides, Simazine, Polymer inclusion membrane, Electro-Membrane 
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ABSTRACT 

  

The pomegranate (Punica granatum, Punicaceae) is one of the oldest known edible fruits and it 

has been used extensively in the folk medicine of many countries. The edible part of the fruit contains 

considerable amount of acids, sugars, vitamins, polysaccharides, polyphenols and important minerals. 

The determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in matrices such as soil, food, air 

and water involves extraction and sometimes preconcentration or clean-up. Taking aqueous samples as 

an example, many laboratories involved in the environmental control systems use solid phase 

extraction (SPE) as a routine sample preparation tool. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are 

toxic and extremely carcinogenic for both humans and animals.  

The study presented in this paper is an evaluation of the contamination of pomegranate sauces 

samples by selected compounds from the PAH group. Samples of pomegranate sauces were analyzed 

for the presence of 13 PAHs belonging to the group (anthracene, benzo(a)anthracene, 

benzo(a)fluorene, benzo(b)fluorene, benzo(e)pyrene, benzo(g,h,i)-perylene, chrysene, 

dibenzo(a,c)anthracene, dibenzo(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, phenanthrene and pyrene). We 

attempted to demonstrate a correlation between the levels of PAHs in pomegranate sauces samples. 

The current study, different types of commercial pomegranate sauces available on the Turkish market 

were analysed for thirteen polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by HPLC-DAD. A simple, 

sensitive and low cost solid phase extraction (SPE) technique was developed to preconcentrate trace 

PAHs from eight different pomegranate sauces samples. Optimum SPE conditions were applied to the 

pomegranate sauces samples, the extracts of which were then analysed by reverse-phase HPLC-DAD. 

Total amounts of PAHs recovered ranged from 1.5 µg/L to 23.6 µg/L. 
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ABSTRACT 

  

The textile industry ranks among the most polluting industries given its discharge volume and 

waste water created during dyeing, which, though a critical process to textiles, constitutes a significant 

portion of industrial waste water, marked by intense coloration and untreated or refractory material [1-

2]. Recent studies have identified microorganisms able to remove many dyes from waste water as part 

of biotechnological methods such as biodegradation, or the disintegration of organic compounds, 

including textile dyes, with enzymes in living organisms, as well as surfactants and enzymes secreted 

by microorganisms. Among the many advantages of biodegradation compared to other methods,6 its 

low cost, ease of use, disintegration of organic pollutants, and relative lack of environmental side 

effects are the most important [3]. 

In this study, we developed a novel biomembrane reactor called Eco-green Biomembrane 

(EgBM) that we used to perform the transport and biodegradation of dye solution from the donor to 

the acceptor phases. The optimized EgBM contains cellulose triacetate as a base polymer, 2-

nitrophenyl octyl ether as a plasticizer, and Morchella esculenta fungi cells as a carrier and degrader. 

 

Keywords:Eco-green Biomembrane (EgBM), Morchella esculenta, Textile industry 
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ÖZET  

 

Türkiye su kenelerinin son kontrol listesi 2010’da yayınlanmıştır. 2010’dan günümüze çok sayıda 

yeni tür tanımı ve yeni kayıtlar verilmiştir. En son kontrol listesinde 23 familya, 52 cins, 236 tür 

kaydedilmiş, şimdi bu sayı 25 familya, 59 cins ve 322 türe ulaşmıştır. Son kontrol listesinden sonra 

toplam 49 yayında 86 tür kaydı verilmiş olup bunun 16’ı bilim dünyası için, 70’i Türkiye faunası için 

yeni kayıttır. Bu sayısının sürekli olarak artması Türkiye su kenesi faunasının halen tam olarak 

açıklığa kavuşturulamadığını ve fauna çalışmalarının bir süre daha devam etmesi gerektiğini 

göstermektedir. Bu çalışmada son kontrol listesinden günümüze kadar yapılan yayınlar 

değerlendirilerek Türkiye’den kaydedilen türlerin yeri, habitat ve dünyadaki yayılışları 

verilmiştir. Ayrıca Türkiye faunası yeni kayıt olan Hydryphantes (s. str.) fontinalis ve H. (s. str.) 

armentarius’un morfolojik özellikleri, bazı organlarının ölçümleri ve dünyadaki yayılışları verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kontrol Listesi, Su Kenesi, Yeni Kayıt, Türkiye, Fauna  

 

Updated Checklist of Water Mites (Acari, Hydrachnidia) of Turkey and 

Two New Records 

 
ABSTRACT 

 

The latest checklist of water mites of Turkey was published in 2010. From 2010 to present, description 

of the new species to science and new records were given. In the latest checklist totaly 23 family, 52 

genera and 236 species have been reported, to date this number have been reached to 25 family, 59 

genera and 322 species. After the last checklist, a total of 86 species were recorded in 49 publications, 

of which 16 are new for the science and 70 are new for the Turkish fauna. The constant increasing in 

this number indicates that the water mite fauna of Turkey has not been fully clarified and that the 

study on fauna of water mite should continue for a while. In this study, a review is given all published 

records after the latest checklist and localities, habitat and distribution in the World of the new records 

of the species in Turkey. Further, the morphological features, meaurements of various organs and 

distribution in the World of Hydryphantes (s. str.) fontinalis and H. (s. str.) armentarius which are new 

records for the Turkish fauna, are given. 
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ABSTRACT 

 

Simazine is a selective triazine herbicide. At higher rates, it is used for nonselective weed 

control in industrial areas. Before 1992, simazine was used to control submerged weeds and algae in 

large aquariums, farm ponds, fish hatcheries, swimming pools, ornamental ponds and cooling towers. 

Simazine is available in wettable powder, water dispersible granule, liquid and granular formulations. 

Simazine is a white crystalline solid [1]. It is stable to natural light and extremes of temperature [2]. It 

is stable in neutral to slightly basic or acidic media, but is hydrolyzed by stronger acids and bases. 

Many techniques like incineration, adsorption using activated carbon, reduction-oxidation, photolysis, 

dechlorination, hydrolysis, deamination, reverse osmosis and chemical degradation have been tried for 

simazine removal. These methods are either very costly or other toxic substances or are not feasible. 

Biological treatment has been recently reported for simazine removal due to its ability to use 

microorganisms for effective remediation. Some novel approaches like phytoremediation, 

biodegradation and biosorption have also been reported [2,3]. Several fungi, bacteria and algae have 

been reported as effective biosorbents for removal of dyes, metals and even pesticides. In this study 

will focus on the biosorption of simazine removal, investigated the changes in the activities of laccase 

and manganese peroxidase(MnP) enzymes in environments containing different amounts of Coprinus 

pilicatilis cells in the presence of simazine. 

 

Keywords:Simazine, Coprinus pilicatilis, Laccase 

 

 

 

 

 

  

  



356 

 

Hemşirelerde İşe Bağlı Gerginliğin Tıbbi Hata Eğilimine Etkisi  

Birgül Cerit 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 

Hümeyra Hançer Tok 

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı 

Ve Hastalıkları Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi 

Gülnur Temelli* 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

 

İşe bağlı gerginlik kişide birçok fizyolojik etkilere yol açmakla birlikte, işteki verimi azaltmakta ve 

hasta bakımına olumsuz yansıyabilmektedir. Dolayısıyla bu durum bakıma ilişkin gerçekleştirilen 

hemşirelik girişimlerinde, istenmeyen hataların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmekte, bakımın 

niteliğini azaltmakta ve hasta güvenliği açısından risk oluşturabilmektedir. Bu görüşten yola çıkarak 

bu çalışmada, hemşirelerde işe bağlı gerginliğin tıbbi hata eğilimine etkisi belirlenmek istenmiştir. 

İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında güç 

analizi kullanılmıştır. Güç analizinde etki büyüklüğü 0.25, α düzeyi 0.05 ve güç değeri 0.95 olarak 

kabul edilmiştir. Örneklem seçiminde oranlı eleman örnekleme yöntemi kullanılmış ve veriler 260 

hemşireden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği ve 

Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi tanımlayıcı 

istatistikler, korelasyon ve regresyon analizi ile yapılmıştır. 

Hemşirelerin işe bağlı gerginlik düzeyi ortalamanın üzerinde, tıbbi hata yapma eğilimlerinin ise düşük 

olduğu ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin işe bağlı gerginlik düzeyi ile tıbbi hataya eğilimleri arasında 

negatif, anlamlı ve zayıf bir ilişki saptanmıştır (r: -0.25). Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, 

işe bağlı gerginliğin (t: 4.148, p: 0.000) tıbbi hataya eğilime anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. İşe 

bağlı gerginlik tıbbi hataya eğilimdeki varyansın % 6.3’ünü açıklamaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Hemşire, işe bağlı gerginlik, tıbbi hata eğilimi 

 

The Impact of Work-Related Stress in Nurses on The Medical Error 

Tendency  
 

ABSTRACT 
 

The work-related stress causes various physiological effects on the person as well as reduces the 

productivity of the job and also negatively reflects the care of the patient. Therefore, this situation may 

give rise to occur unwanted errors for the nursing implementations, minimizes the quality of the care 

and be risky in terms of the patient safety. By looking at this approach, it is required to determine the 

impact of the work-related stress in nurses on the medical error tendency. The power analysis is used 

to compute the sampling size of this research includes the relational screening model. In the power 

analysis, the size of the effect, α level, and the power rate are respectively accepted as 0.25, 0.05 and 

0.95. The proportional element sampling method is used for being selected the sample, and the data 

were obtained from totally 260 nurses. The personal information form, Scale of Work-Related Tension 

and the Scale of Tendency to the Medical Error in Nursing are used to be collected the data. The 

descriptive statistics are actualized with the correlation and the regression analysis  

It is concluded that the level of the work-related stress of the nurses is better than the average while 

their tendencies to make medical mistakes are shown as low. Moreover, there is found a negative, 

significant and a poor relation between the work-related stress level and the tendency to the medical 

error of the nurses (r:-0.25). It is seen when the results of the regression analysis are analyzed that the 

work-related stress has a significant effect on the tendency to the medical mistake. The work-related 

stress explains 6.3% of the variance in the trend towards the medical error. 

 

Keywords:  Nurse, work-related stress, tendency to the medical error 
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ÖZET 

 

Postmenopozal dönem menopozdan bir yıl sonra başlayıp yaşlılık dönemi başlangıcına kadar 

süren dönemdir. Bu dönemde yaşın ilerlemesi, sedanter yaşam, aile hikayesi, yetersiz diyeti düşük 

kalsiyum alımı gibi faktörlerin yanı sıra düşük beden kütle indeksinin (BKİ) de osteoporoza neden 

olabileceği bildirilmiştir. Amaç: Bu araştırma; postmenopoz dönemindeki kadınların antropometrik 

ölçümleri ve vücut yağ yüzdelerine göre kemik mineral yoğunluklarının değişimini değerlendirmek 

için yapılmıştır. Metod: Bu çalışma; Ankara ilinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanenin Menopoz 

Kliniği’ne gelen postmenopoz dönemdeki 45-64 yaş arası 156 postmenopozlu kadın üzerinde 

yapılmıştır. Çalışma verileri bireyler ile yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Her 

bireyin antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevresi) bir araştırmacı 

tarafından kaydedilmiş, vücut kompozisyonu ölçümleri ise biyoelektrik impedans analizi cihazı 

kullanılarak sabah aç karna, çıplak ayak ve hafif kıyafetler ile ölçülmüştür (Tanita Innerscan Bc 532). 

Kadınların kemik mineral yoğunlukları (KMY) DEXA ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programından yararlanılmış, tüm 

istatistiksel testlerde güven aralığı %95,0 kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 

katılımcıların ortalama yaşları 54,7±4,96, ilk adet yaşları 13,38±1,40, menopoza girme yaşları 

46,62±5,26 yıl’dır. Kadınların genel özellikleri incelendiğinde %75,6’sının ev hanımı, %57,1’inin 

ilkokul mezunu, %85,0’inin ise evli olduğu saptanmıştır. Ortalama BKİ 33,1±5,63, bel kalça oranı 

0,89±0,74, vücut yağ yüzdesi %41,0±5,43, kemik kütlesi ise 2,41±1,43 kg bulunmuştur. Kadınların 

yaş gruplarına (45-55; 55-64 yaş) göre bazı antropometrik ölçümleri ve vücut bileşenlerinin ortalama 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Vücut ağırlıkları, kalça 

çevresi, vücut yağ yüzdesi, BKİ ve kemik kütlesi (kg) arttıkça Total Lumbal, ve Total Femoral 

KMY’de artmıştır (p<0,001). Bel/kalça oranı ile Total Lumbal KMY arasında istatistiksel olarak 

anlamlı pozitif korelasyon saptanırken (p<0,001); bel çevresi ile Total Lumbal KMY ve kemik kütlesi 

arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Postmenopozlu kadınlarda KMY 

düşüklüğü osteoporoz açısından büyük bir risktir. Kemik üzerine hormonal faktörlerin olumsuz 

etkilerinin yanı sıra; vücut yağ yüzdesi, vücut ağırlığı gibi faktörlerin KMY üzerine etkileri gözden 

kaçırılmamalıdır. Vücut ağırlığı arttıkça kemik üzerine binen yükün artması kemik dönüşümünü 

hızlandırabilir. Vücut yağ yüzdesinin ise postmenopozlu kadınlarda KMY üzerine koruyucu etki 

yapabildiği düşünülebilir. Fakat her iki faktöründe KMY üzerindeki etkisi ve değer aralığı ile ilişkili 

daha fazla çalışma yapılmalıdır. 
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ABSTRACT 

 

Postmenopausal period is a period that begins after one year of menopause and continues until the 

beginning of the old age period. In this period, progression of age, sedentary life, family history, 

inadequate dietary low calcium intake as well as factors such as low body mass index (BMI) may be 

caused by osteoporosis. Objective: The purpose of this research is to investigate bone mineral 

densities changes according to anthropometric measurements and body fat percentages in women in 

the postmenopausal period. Methods: This study was carried out on 156 women in postmenopausal 

period aged between 45-64, coming from the Menopause Clinic of a hospital affiliated to the Ministry 

of Health in Ankara. Study data were collected using face-to-face interview technique with 

individuals. Anthropometric measurements (Height, body weight, waist and hip circumference) of 

each individual were recorded by a researcher, and body composition measurements were measured 
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using a bioelectrical impedance analyzer in the morning with naked feet, bare feet and light clothing 

(Tanita Innerscan Bc 532). Bone mineral density (BMD) of women was analyzed with DEXA. The 

data obtained from the study were used by SPSS package program (Statistical Package for Social 

Sciences), and the confidence interval was accepted as 95.0% in all statistical tests. Results: Mean 

ages, first menstrual age, onset of menopause age of participants inculided the study were 13,38 ± 1,40 

years, 54,7 ± 4,96 years and 46,62 ± 5,26 years, respectively. When the general characteristics of the 

women were examined, it was determined that 75,6% were housewives, 57,1% were primary school 

graduates and 85,0% were married. Mean BMI was 33,1 ± 5,63, waist hip ratio was 0,89 ± 0,74, body 

fat percentage was 41,0 ± 5,43, and bone mass was 2,41 ± 1,43 kg. There was no statistically 

significant difference between some anthropometric measurements and mean values of body 

composition according to age groups (45-55; 55-64 age groups) of women (p>0,05). Body weights, 

hip circumference, body fat percentage, BMI and bone mass (kg) increased with increasing total 

lumbar and total femoral BMD (p <0,001). While positive and statistically significant correlation was 

observed between waist/hip ratio and total lumbal BMD (p<0,01), founded that a positive correlation 

between waist circumference and total lumbal BMD and bone mass (p <0,01). Conclusion: Low BMD 

is a major risk for osteoporosis in women postmenopausal period. As well as the negative effects of 

hormonal factors on bone; Body fat percentage, body weight and other factors on BMD should not be 

overlooked. As the body weight increases, the increase of the burden on the bone can accelerate the 

bone transformation. Body fat percentage can be considered as a protective effect on BMD in 

postmenopausal women. But more studies should be made to the effect of both factors on the BMD 

and the value ranges. 
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ABSTRACT 

 

Evidence-based practice (EBP) is a contemporary practice model in clinical practice, 

especially in clinical social work. It has emerged as a process for integrating best research evidence 

into clinical practice, over two decades. The aim of this study is to examine how EBP is involved in 

clinical social work practice. To do the aim, EBP will be defined shortly, and then the steps of EBP 

will be examined detailed. 

EBP combines best research evidence with the client’s needs, values and preferences. It also 

harmonises all that things with clinician’s (clinical social worker) professional expertise. Although the 

definitions about EBP differ from each other, all definitions have a common point; the integration of 

best research evidence with clinical expertise and patient/client values. It can easily seen that, EBP has 

interdependent three dimensions; best research evidence, patient’s/client’s values (also attributes, 

preferences and circumstances) and social worker’s clinical expertise. In this context, the main 

problem about practicing EBP in clinical social work brings lots of questions, such as: How can those 

three interdependent dimensions would be integrated for an effective clinical practice? How can 

clinical social worker integrate his/her values, beliefs with the client’s and draw the line between 

those, and succeed a decision making process with client/patient? For an effective professional 

practice, clinical social worker should answer those questions and manage that complex process. 

EBP has defined as a process above. It means that, it contains stages/steps. During the clinical 

practice, clinical social worker has to follow some steps for decision making process. In the literature 

on EBP, the researchers have formulated some steps. The steps of EBP in clinical social work have 

studied by many researchers, such as Gibbs and Gambrill (2002), and Drisko and Grady (2012). For 

example, Drisko and Grady (2012) have formulated those steps clearly and taken into account all parts 

(clinician, best research evidence and client/patient) of EBP. They have formulated six steps of 

evidence-based practice. In shortly those steps are; 1) drawing the client’s needs and circumstances in 

a thorough assessment, and identify practice questions, 2) efficiently locate relevant research 

knowledge, 3) critically appraise the quality and applicability of this knowledge, which related to the 

client’s needs and situation, 4) discuss the research results with the with the client to determine how 

the options compatible with the client’s values and goals, 5) synthesize the client’s clinical needs and 

circumstances with the relevant research and develop a shared plan of intervention collaboratively 

with the client, 6) implement the intervention. 

Consequently, EBP is a contemporary approach in clinical social work practice. It brings 

together the relevant research results, clinician’s expertise and client’s values. It’s main aim is to 

ensure an effective professional practice by necessary steps. 

 

Keywords: Evidence-Based Practice, Clinical Social Work, Evidence-Based Practice Steps 
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ABSTRACT 

 

Climate change effects such as more extreme weather events, shifting seasons, irregularity of 

the precipitation regime and temperature can not be distributed equally worldwide. The global climate 

change projections have utmost importance to region based acts and precautions from negative 

impacts on the region. Projecting regional climate changes can be identified as that of representing 

effects of all environmental changes such as the general circulation and determine the sequence of 

weather events which characterize the climate regime of a given region.  

Mersin region is a significant place for not only tourism potential but also an area of important 

natural, historical and ecological heritage sites in Mediterranean Region. In this area have been made 

agricultural activities intensively each month of the year thanks to is characterized typical 

Mediterranean Climate. Region host an internationally important wetland which is classified as a 

Wetland of International Importance according to the Ramsar Convention due to its location being on 

a bird migration route. Besides that, the area has a special significance for being one of the few 

remaining areas in the world where sea turtles lay their eggs. With these properties, the region has a 

very fragile structure against climatic changes.  

Climate change studies scope is global but to answer the how to protect to challenge the global 

warming region, must be examined evaluate regional climate changes. So that, this study aims to 

estimate possible changes by three different spatial projections: long-term (2090-2094), mid-term 

(2060-2064) and short-term (2030-2034) were used to evaluate aspect of changing temperature and 

precipitation according to IPCC’s A2 emission scenario and BCCR-BCM2.0 climate model, which is 

established within the framework of global climate model output project, from the World Climate 

Research Program’s (WCRP's) Coupled Model Intercomparison Project phase 3 (CMIP3) multi-model 

dataset. 

The past meteorological data of Mersin indicates that actual annual average temperatures 

between years of 1980-1990, 1990-2000 and 2000-2010 are respectively 18.84°C, 19.51°C and 

20.33°C on the other hand, actual annual total precipitation values of same year periods are 

respectively 595.27mm, 597.98mm, and 567.75mm. Depending on the short-term projection, average 

annual temperature is estimated to be within the range of 19.44-20.95°C on average of 20.44°C 

between years of 2030-2034 and annual total precipitation is estimated between 303.9-773.9mm on 

average of 571.62mm. Depending on the medium-term projection, average annual temperature is 

estimated to be within the range of 20.2-22.08°C on average of 21.41°C between years of 2060-2064 

and annual total precipitation is estimated between 432.6-687.9mm on average of 595.2mm. 

Depending on the long-term projection, average annual temperature is estimated to be within the range 

of 21.01-22.77°C on average of 22.75°C between years of 2090-2094, annual total precipitation is 

estimated between 326.4-712.5mm on average of 455.12mm. 

As a conclusion, It can be expected that in 2090’s Mersin will be 12% warmer and 19.8% 

dryer when temperatures are rising constantly, precipitations are decreasing and becoming more 

unstable. In order to prevent further damage to this vulnerable environment, decision makers and 

policy implementers must take more responsibility and action to spread information and improve 

precautions. 

 

Anahtar kelimeler: Climate change, precipitation, temperature, projection, Mersin 
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Mersin İlinin İklim Değişikliği Projeksiyonları, Türkiye  
 

ÖZET 

 

İklim değişikliğinin etkileri, mevsimlerin kayması, sıcaklık ve yağış rejiminin düzensizliği 

gibi sıra dışı hava olaylarının sonuçları dünyanın tüm bölgelerini aynı oranda etkilememektedir. Bölge 

üzerinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesinde 

küresel iklim değişikliği öngörülerinin bölgeye özel yapılması son derece önemlidir. Bölgesel iklim 

değişikliği, belirli bir alanın iklim rejimini karakterize eden hava olaylarının sırasındaki değişimleri ve 

buna bağlı diğer tüm çevresel değişikliklerin öngörülmesi, olarak tanımlanabilir. 

Mersin bölgesi, sadece turizm potansiyeli açısından değil, aynı zamanda Akdeniz Bölgesi'nde 

önemli doğal, tarihi ve ekolojik miras alanlarına sahip olması açısından önemli bir şehirdir. Akdeniz 

İklimine sahip olması nedeniyle, şehirde yılın her ayı yoğun olarak tarımsal faaliyetler devam 

etmektedir. Bölge aynı zamanda göçmen kuşların göç yolunda olması nedeniyle Ramsar Sözleşmesine 

göre Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, deniz kaplumbağalarının 

yumurtalarını bıraktığı dünyadaki az sayıdaki yerden biri olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu 

özelliklerinden dolayı bölge, iklim değişikliklerine karşı oldukça kırılgan bir yapıya sahiptir. 

İklim değişikliği çalışmalarının kapsamı küresel olmakla birlikte, bölgesel etkilerinin 

bilinmesi ve alınacak tedbir ve önlemlere karar verilmesi için bölgesel iklim değişikliklerini 

değerlendirmek gerekir. Bunun için bu çalışmada, üç farklı zaman aralığı için “uzun dönem (2090-

2094), orta dönem (2060-2064) ve kısa dönem (2030-2034)” olası iklim değişiklikleri öngörüleri 

yapılması amaçlanmıştır. Bunun için IPCC’nin (Intergovernmental Panel on Climate Change) A2 

emisyon senaryosu WCRP’nin (World Climate Research Programme) CMIP3(Coupled Model 

Intercomparison Project phase 3) projesi doğrultusunda oluşturulmuş BCCR-BCM2.0 iklim 

modelinden sağlanan veri setinden elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Mersin'in geçmiş gerçek meteorolojik verilerine göre, 1980-1990, 1990-2000 ve 2000-2010 

yılları arasındaki yıllık ortalama sıcaklık değerleri sırasıyla 18.84°C, 19.51°C ve 20.33°C, yıllık 

toplam yağış değerleri ise sırasıyla 595.27mm, 597.98mm ve 567.75mm'dir. Kısa vadeli (2030-2034) 

projeksiyona bağlı olarak, yıllık ortalama sıcaklık 19.44-20.95°C aralığında ve ortalama 20.44°C, 

yıllık toplam yağışın ise 303.9-773.9 mm aralığında ve ortalama 571.62mm olarak öngörülmüştür. 

Orta vadeli (2060-2064) projeksiyonda ise, yıllık ortalama sıcaklığın 20.2-22.08°C aralığında ve 

ortalama 21.41°C, yıllık toplam yağışın 432.6-687.9mm arasında ve ortalama 595.2mm olduğu 

öngörülmüştür. Uzun vadeli (2090-2094) projeksiyona bağlı olarak ortalama yıllık sıcaklığın 21.01-

22.77°C aralığında ve ortalama 22,75°C, yıllık toplam yağışın 326.4-712.5mm ve ortalama 455.12mm 

olacağı öngörülmüştür. 

Sonuç olarak, sıcaklıklar sürekli yükseldiğinde 2090'lı yıllarda Mersin'in %12 daha sıcak ve %19.8 

kuru olacağı, yağışların azalması ve daha istikrarsız hale gelmesi beklenebilir. İklim değişikli ile 

mücadelede bu hassas ve kırılgan ortamın daha da zarar görmesini önlemek için, karar mercilerinin ve 

uygulayıcıların toplumu bilgilendirilmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasın da daha fazla sorumluluk 

alması gerekmektedir. 

 

Keywords:  İklim değişikliği, yağış, sıcaklık, projeksiyon, Mersin 
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ÖZET 

 

İletken polimerler gözenekli, kararlı ve dayanıklı yapıları sebebiyle metal yüzeylerde kaplama 

materyali olarak dikkat çekmektedir. İletken polimerlerin elektronik ve morfolojik özellikleri, farklı 

monomer türlerinin kopolimerleri hazırlanarak geliştirilebilir. Özellikle katalitik aktivite gösterme 

potansiyeli yüksek materyallerin yüzeylere immobilizasyonuna olanak sağlamalarından dolayı sensör 

uygulamalarında destek materyal olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bu alanda, katalitik aktivite 

gösterme potansiyeli taşıyan, sentezlenmeleri kolay, kararlı yapıdaki Schiff bazı metal kompleksleri de 

enzimlere alternatif immobilizasyon materyali olarak kullanım olanağı bulmaktadır. Bu şekilde 

seçicilik, duyarlılık ve kararlılık özellikleri geliştirilmiş yeni elektrotlar tasarlanması mümkün 

olabilmektedir. 

Bu çalışmada, anilin türevleri olan poli(o-amino benzil alkol), poli(o-anisidin) ve kopolimerleri poli(o-

aminobenzil alkol-ko-o-anisidin) filmleri biyosensör uygulamalarında destek materyal olarak 

kullanılmak üzere Pt elektrot yüzeyinde sentezlendi. Kopolimer sentezleri, dönüşümlü voltametri 

tekniği (CV) ile toplam monomer derişimi 0.1 M olacak şekilde farklı monomer mol oranları (o-amino 

benzil alkol:o-anisidin 10:0, 8:2, 5:5, 2:8 0:10) içeren 0.5 M sülfürik asit çözeltisinde, 0.2-1.6 V 

potansiyel aralığında gerçekleştirildi. Kopolimer filmlerinin karakterizasyon işlemleri CV, FT-IR, 

SEM ve TG/DTA teknikleri ile yapıldı. Daha sonra bu kopolimer filmleri ile kaplanmış elektrotlara 

Salofen türevi Schiff bazının Co(II) kompleksi immobilizasyon işlemi yine CV ile -0.2-2.0 V 

potansiyel aralığında 0.15 M LiClO4’ ın asetonitrildeki çözeltisinde gerçekleştirildi. Karakterizasyon 

için UV-Vis, ICP-MS ve SEM/EDX teknikleri kullanıldı. Hazırlanan elektrotların glukoz üzerinde 

elektrokatalitik aktiviteleri incelendi, pH=7 Fosfat tampon ortamında 8/2 kopolimer yüzeyine metal 

kompleksinin immobilizasyonu ile hazırlanan modifiye elektrot ile 0.02 -0.14 μM aralığında, 0.004 

μM LOD ve 0.013 μM LOQ değeri ile elektroanalitik tayinin mümkün olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: o-amino benzil alkol, o-anisidin, metal kompleksi, immobilizasyon, katalitik 

aktivite- 
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Immobilization of Schiff Base Co (Iı) Complexes on Copolymer Coated 

Platinum Surfaces and Its Use in The Detection of Glucose  
 

ABSTRACT 

 

Conductive polymers are attracting attention as metal coating materials due to their porous, 

stable and durable structure. The electronic and morphological properties of the conducting polymers 

can be improved by preparing copolymers of different monomer species. Particularly, it is frequently 

used as support material in sensor applications because of the possibility of immobilization of high-

potential materials with catalytic activity on the surfaces. In this field, Schiff base metal complexes 

with a potential for catalytic activity, easy to synthesize, stable structure are also available as 

alternative immobilization materials to enzymes. In this way it is possible to design new electrodes 

with improved selectivity, sensitivity and stability characteristics. 

In this work, poly (o-aminobenzyl alcohol), poly (o-anisidine) and poly (o-aminobenzyl 

alcohol-co-anisidine) films, aniline derivatives, were synthesized on the Pt electrode surface to be used 

as support materials in biosensor applications. Copolymer syntheses were carried out with different 
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monomer molar ratios (o-amino benzyl alcohol: o-anisidine 10: 0, 8: 2, 5: 5, 2:80:10) such that the 

total monomer concentration with cyclic voltammetry technique (CV) in a 0.5 M sulfuric acid solution 

at a potential range of 0.2-1.6V. Characterization of copolymer films were performed with CV, FT-IR, 

SEM and TG / DTA techniques. Then the immobilization of the Schiff base of the Salophene 

derivative Co (II) metal complex was carried out in the solution of 0.15 M LiClO4 in acetonitrile at a 

potential range of -0.2-2.0 V with CV. UV-Vis, ICP-MS and SEM/EDX techniques were used for 

characterization of surfaces after immobilization. The electrocatalytic activities of prepared electrodes 

on glucose were investigated. Electroanalytical determination was possible with 0.004 μM LOD and 

0.013 μM LOQ value in the linear range of 0.02 -0.14 μM in pH = 7 phosphate buffer medium with 

modified electrode prepared by immobilization of metal complex on 8/2 copolymer. 

 

* This study was supported by TÜBİTAK (The Scientific and Technical Research Council of Turkey) 

(Project Numbers: 114Z691) 

 

Keywords: o-amino benzyl alcohol, o-anisidine, metal complex, immobilization, catalytic activity 

  

  



364 

 

A Gender Based Study on The Perception of Sports Drinks 

 

Sanem Argın 

Yeditepe Unıversıty 

 

Aycan Germili 

Yeditepe Unıversıty 

 

Şeyda Bozgeyik* 

Yeditepe Unıversıty 

 

Müge Kara 

Yeditepe Unıversıty 

 

 

ABSTRACT 

 

The market for sport drinks has been growing as the number of people exercising regularly 

increased in recent years. Whey protein produced from whey, a by-product of cheese manufacturing, is 

the most popular supplement for sports drinks due to its amino acid profile and ease of absorption. 

Although proteins are essential nutrients for body and are effective in preservation of muscle mass, 

excess consumption can also lead to health problems. The aim of this work is to understand 

consumers’ perception of sports drinks and their willingness to buy products with health claims. In this 

study, 100 untrained participants (50 women and 50 men) evaluated two commercial sports drink 

(made of whey protein isolate-WPI and whey protein concentrate-WPC) and a homemade formula, 

using free listing testing and check all that apply (CATA) questions together with Yes/No questions. 

All participants were active members of two different gyms who exercise regularly. 

In free listing test, participants wrote down 4 phrases came to their minds when they think of 

sports drinks before and after tasting the products. Then, the participants answered a 25-question-

survey composed of CATA and Yes/No questions about their perception of sports drinks, the sensory 

attributes of the products, their overall preference and their perception of health claims written on food 

packages. The results were evaluated by principal component analysis (PCA) and a model predicting 

gender based on the answers was developed using SPSS. Some results of this study can be listed as: In 

free listing test, although there was no term related to taste before the tasting session, sensory related 

terms came up after tasting the products. 58% of men found protein drinks healthy while 64% of 

women found them unhealthy. 61% of the participants were not consuming protein drinks at all. The 

majority of women believe protein drinks cause various health problems in long-term usage while 

majority of men believe they cause digestive problems. The answers related to the sensory properties 

of the products were similar for the two whey protein drinks whereas participants found homemade 

drink more natural and intense. 42% of women preferred homemade drink, while 56% of men chose 

commercial drink made of WPC. Although 90% of the participants pay attention to the health claims 

on the food products, 23% of the participants declared that they don’t believe in the health claims for 

the protein drinks at all, while 52% believe some of the claims written on the package. A model 

discriminating gender was constructed with 70% accuracy. The independent variables were found to 

be age and consumption and the model was more successful in distinguishing women.  

In conclusion, we have found that perception of protein drinks for women and men is different. 

Sensory attributes were found to be more important for women. Although most participants are willing 

to pay more if the product has a proven health benefit, majority of the consumers have doubts about 

the health claims written on the packages of the food products in general, which is another obstacle 

food industry faces. 

 

Keywords: protein drinks, whey protein, health claims, consumer perception 
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ÖZET 

 

Çalışmanın önemi ve kapsamı: Anne sütü, yeni doğanın sağlıklı büyüme ve gelişmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Annelerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olması, bu dönemde yapılan yanlış 

uygulamaların önüne geçmektedir. Uygun eğitimlerin verilebilmesi ve doğru davranışlar 

oluşturulabilmesi için öncelikle annelerin konu hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı yeni doğum yapan annelerin anne sütü hakkındaki bilgilerini 

belirlemektir.  

Yöntem: Bu çalışma, doğum yapmak için Çorum Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisine başvuran 

gönüllü 202 kadın üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri anket formu yardımıyla yüz yüze 

görüşülerek toplanmıştır. Anket formu anne ve aile hakkında genel bilgiler ve annelerin anne sütü ile 

ilgili bilgileri hakkında sorulardan oluşmaktadır. Bilgi sorularına verilen her doğru cevaba “1” puan, 

her yanlış cevaba “0” puan verilerek toplam bilgi puanı hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi ve Kruskal-

Wallis testleriyle değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların ortalama yaşı 29.7±4.95 yıldır. Gebelik öncesinde kadınların 

%5.0'i zayıf, %56.4'ü normal, %32.7'si hafif şişman, %5.9'u obezdir. Kadınların gebelik süresince 

kazandıkları ortalama ağırlık 12.4±5.38 kg'dır. Kadınların %64.9'u çekirdek aile içinde yaşadığını, 

%79.7'si ev hanımı olduğunu belirtmiştir. Gebelik süresince sağlık problemi yaşayan kadınlarda 

(%49.0) en çok görülen üç sorun sırasıyla hiperemezis (%57.6), hipertansiyon ve anemi (%13.1) ve 

konstipasyondur (%12.1). Kadınların %23.3'ü doğumdan önce anne sütü, bebek beslenmesi ve 

emzirme hakkında bilgi ve öneri almıştır. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 3225.0±447.19 g olup, 

annelerin gebelik öncesi ağırlıkları ile bebeklerin doğum ağırlıkları arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bebeklerini doğumdan sonra en geç 1-2 saat içinde emziren annelerin oranı 

%84.6, hiç emzirmeyenlerin oranı %1.0'dir. Annelerin doğum şekli ile ilk emzirme zamanı arasındaki 

ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Annelerin anne sütü hakkında ortalama bilgi 

puanı 23.7±3.69 olup, alınan puan annenin yaşına ve öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık 

göstermiştir (p<0.05).  

Sonuç: Bebeklerin besin gereksiniminin karşılanması doğrudan anneye bağlıdır. Bu nedenle gebe 

kadınların anne sütü bilgi düzeylerini artırmak, yanlış beslenme davranışlarını düzeltmek ve sağlıklı 

beslenme alışkanlıkları kazandırmak için eğitimler verilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Anne sütü, Yenidoğan, Bilgi puanı 

 

Mother's Knowledge About Breast Milk 
 

ABSTRACT 

 

The importance and scope of the research: Breast milk plays an important role in the healthy 

growth and development of newborn. If the mothers have enough knowledge on this issue, the wrong 

practices in this period can be prevented. In order to be able to provide appropriate training and to 

create the right behaviors, it is first necessary to evaluate the knowledge of mother about breast milk. 

Aim: The aim of this study was to evaluate the knowledge of mother about breast milk. 
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Method: This study was carried out on 202 volunteers who applied to Çorum State Hospital Maternity 

Services to give birth. The research data were collected through face-to-face interviews using a 

questionnaire form. The questionnaire consists of general information about the mother and the 

family, as well as questions about mother's knowledge about the breast milk. The responses were 

converted to 1 and 0 for correct and incorrect answers, respectively. And the total knowledge score 

was calculated. Data obtained as a result of the study were evaluated using descriptive statistics, chi-

square test and Kruskal-Wallis tests using the SPSS package program. 

Results: The mean age of the women participating in the survey was 29.7 ± 4.95 years. Before 

pregnancy 5.0% of the women were weak, 56.4% normal, 32.7% mildly obese and 5.9% obese. The 

mean body weight gain of women during pregnancy is 12.4 ± 5.38 kg. 64.9% of the women live in the 

nuclear family and 79.7% of them are housewives. The three most common problems in women with 

health problems during pregnancy were hyperemesis (57.6%), hypertension (13.1%) and anemia and 

constipation (12.1%), respectively. 23.3% of the women received information and advice about breast 

milk, baby feeding and breastfeeding before birth. The mean birth weight of the infants was 3225.0 ± 

447.19 g, and there was a significant relationship between the pre-gestational weights of the mothers 

and the birth weights of the infants (p<0.05). The proportion of mothers who breastfeed their babies 

within 1-2 hours after birth was 84.6% and the rate of non-breast feeders was 1.0%. The relationship 

between the delivery type and the time of first breastfeeding was statistically significant (p<0.05). The 

mean knowledge score of mothers about breast milk was 23.7 ± 3.69 and the score was significantly 

associated with the age of mother and education level (p<0.05). 

Conclusion: Meeting the baby's nutritional needs depends directly on the mother. For this reason, 

trainings should be given and continuity should be provided to increase pregnancy women's 

knowledge of breast milk, to correct wrong nutritional behaviors and to gain healthy eating habits. 

 

Keywords:  Breast Milk, Newborn, Knowledge score 
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ABSTRACT 

 

In recent years research on electrospun nanofibers have been increased to utilize these fibers in 

different areas, such as filtration, protective clothing, mechanical reinforcement applications, tissue 

engineering, wound healing, drug delivery, biosensors, dental applications, catalysis and food based 

studies including antimicrobial packaging or coating, encapsulation of active ingredients and enzyme 

immobilization. Nanofibers can be obtained from both synthetic and natural polymers by using 

electrospinning technique. Nevertheless, electrospinning of biopolymers has been confirmed to be 

more problematic than synthetic polymers. The difficulty of producing electrospun nanofibers from 

natural polymers is due to their structural diversity and polymer specific characteristics such as their 

charged nature, low chain flexibility, and limited solubility in organic solvents. Overcoming these 

difficulties to produce biobased nanofibers is of particular interest especially in the areas where 

biocompatibility, low toxicity, abundance and biodegradability are important.  

Although extensive research has been performed to understand the factors that determine the 

spinnability of polymer solutions, the mechanisms of fiber formation are still not completely 

understood. A common conclusion is that a polymer solution can be electrospun if the forming jet is 

stable enough to prevent the breaking up of the filament into individual droplets. However, the 

solution properties and process conditions to maintain this stable jet were found to be different from 

one polymer to another. Rheological properties of the solutions are very important to determine 

whether a polymer solution can be electrospun or not. Different studies presented different views on 

which of the rheological property is the main driving force for fiber formation. The aim of this 

research is to conduct rheological studies on pectin to understand the structural thus the rheological 

factors that affect their spinnability either used alone or as blends. The overall goal is to elucidate the 

mechanisms that would lead to stable jet formation for pectin by understanding the relationship 

between their rheology and the resultant performance during electrospinning process. 

 

Keywords: electrospinning, pectin, rheology 
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ABSTRACT 

 

Practical skills in a meaningful way. Nursing education necessitates an education system 

which covers all cognitive, affective and psychomotor areas of learning at a level of adequacy that 

could get students to assume the specified roles. As well as technical skills, such skills as providing a 

holistic and empathic health care and communication and team cooperation must be included by this 

system. The main objective of nursing education is to train nurses who can combine theory and 

practice, think critically in the learning process and have acquired effective problem solving skills. In 

the educational settings of our day, different teaching technologies are employed at each stage of 

instruction. A great majority of educational methods and strategies consists of computer aided 

education, simulation and distance education approaches. One of the methods employed in order for 

students to improve their competence in health care management and to gain perfection. It is not 

always possible for students to gain appropriate clinical experience because they spend less time in the 

clinic due to such reasons as the limited areas of clinical practice in the complex structure of health 

care system, shorter stays of patients in hospitals and problems concerning the education system. 

However, despite all these negative factors, nurses are expected to possess the ability to perform 

nursing skills perfectly when encountered challenging situations. Considering such restrictions, 

simulation based learning plays a pivotal role for nursing students studying in the constantly changing 

health care system to get properly prepared.  

In recent years, patient stimulators that have high fidelity have attracted gradually increasing 

interest as en educational tool in nursing education. This review was planned with the aim of 

examining the results of studies carried out on the use of high fidelity simulation in nursing education. 

Study population consisted of 53 published studies which were reached as a result of the review of the 

data bases, “Pubmed” and “Science Direct” using the keywords “simulation”, “nursing”, “education”, 

“students” and “high fidelity” in April-May 2017. In the review, articles which were published in 

English and had their full texts were chosen for examinations. 23 studies meeting the criteria of the 

present research comprised the study sample. More than half the studies (15) included in the review 

cover the comparison of high fidelity simulation with another learning method. High fidelity 

simulation is also seen to be compared with standardized patients, traditional learning methods and 

moderate and low fidelity simulation. In the examination of the results of these studies most methods 

showed no superiority to others, but it was found that knowledge, skills and performance scores 

increased in the education offered using high fidelity simulation. In conclusion, in the education 

carried out with high fidelity simulation, increases can be observed in students’ clinical thinking and 

decision making, confidence, motivation and motor skills. Therefore, the use of simulation in the 

education of nursing students is accepted as the golden standard.  

 

Keywords: Nursing student, nursing education, simulation, high fidelity simulation 
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Hemşirelik Eğitiminde Yüksek Gerçekli Simülasyon Kullanımı: Literatür 

İncelemesi 
 

ÖZET 

 

Hemşirelik, kuramsal içeriğin, pratik beceri ile anlamlı bir biçimde birleşmesini gerektiren 

uygulamalı bir meslektir. Hemşirelik eğitimi; öğrencilere belirtilen rolleri kazandıracak yeterlilikte 

bilişsel, duyusal ve psikomotor öğrenme alanlarını kapsayan bir eğitim sistemini gerektirmektedir. Bu 

sistemde teknik becerilerin yanı sıra; bütüncül ve empatik bakım verme, iletişim ve ekip işbirliği gibi 

beceriler de yer almalıdır. Hemşirelik eğitiminde temel amaç; teori ile uygulamayı birleştirebilen, 

öğrenme sürecinde eleştirel düşünebilen ve etkin problem çözme becerisi kazanmış hemşireler 

yetiştirmektir. Günümüzde eğitim ortamlarında, öğretim sürecinin her aşamasında farklı öğretim 

teknolojileri kullanılmakta¬dır. Eğitim yöntem ve stratejilerinin önemli bir grubunu, bilgisayar 

destekli eğitim, simülasyon ve uzaktan eğitim yaklaşımları oluş-turmaktadır. Öğrencilerin hasta bakım 

yönetiminde yeterliliği¬ni geliştirmesi ve yetkinlik kazanması için benimsenen yöntem¬lerinden birisi 

de simülasyondur. Sağlık bakım sisteminin karmaşık yapısı içinde klinik uygulama alanlarının sınırlı 

olması, hastaların hastanede kalış sürelerinin kısalması ve eğitim sistemi kaynaklı nedenlerle klinikte 

daha az zaman geçirmeleri sonucunda öğrencilerin uygun klinik deneyim kazanabilmeleri her zaman 

mümkün olamamaktadır. Ancak tüm bu olumsuz faktörlere rağmen hemşirelerden zor durumlar 

karşısında hemşirelik becerilerini eksiksiz sergileyebilecek yeteneğe sahip olmaları beklenmektedir. 

Söz konusu sınırlamalar göz önüne alındığında, simülasyon temelli öğrenme, sürekli değişen sağlık 

bakım sistemi içinde eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin yeterli hazırlanmasında anahtar rol 

oynamaktadır. 

Son yıllarda gerçekliğe yakınlığı yüksek hasta simülatörleri hemşirelik eğitiminde bir eğitim aracı 

olarak giderek artan bir ilgiyle kullanılmaktadır. Bu derleme hemşirelik eğitiminde yüksek gerçeklikli 

simülasyon kullanımına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını incelemek amacıyla planlanmıştır. 

Çalışmanın evrenini Nisan-Mayıs 2017 tarihlerinde “simülation”, “nursing”, “education”, “students”, 

“high fidelity” anahtar kelimeleriyle, “Pubmed” ve “Science Direct” veri tabanları taranarak 

yayınlanmış olan 53 çalışma oluşturmuştur. İncelemede, yayın dili İngilizce olan ve tam metni 

bulunan makaleler seçilmiştir. Araştırma kriterlerini karşılayan 23 çalışma derlemenin örneklemini 

oluşturmuştur. Derlemeye dahil edilen araştırmaların yarısından fazlası (15) yüksek gerçeklikli 

simülasyon ile bir diğer öğrenme yönteminin karşılatırılmasından oluşmaktadır. Yüksek gerçeklikli 

simülasyonun; standardize hasta, geleneksel öğrenme yöntemleri, orta ve düşük gerçeklikli simülasyon 

ile karşılaştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları incelendiğinde çoğunun birbirine karşı bir 

üstünlüğü bulunmamış fakat yüksek gerçeklikli simülasyon ile yapılan eğitimde bilgi, beceri ve 

performans puanlarında artma olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak yüksek gerçeklikli simülasyon ile 

yapılan eğitimde; öğrencilerin klinik düşünme ve karar verme, özgüven, motivasyon ve motor 

becerilerinde artma görülmektedir. Bu nedenle, hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde simülasyon 

kullanımı altın standart olarak kabul edilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, hemşirelik eğitimi, simülasyon, yüksek gerçekli simülasyon  
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ÖZET 

 

Jeotermal; yeraltında biriken ısının sıcak su, buhar ve gaz olarak yeryüzünde meydana 

gelmesiyle oluşur. Özellikle yeraltındaki minerallerin ısıyı absorbe etme kabiliyeti düşük olduğundan 

oldukça yüksek sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar elde edilebilir. Yeraltında sular bitmediği sürece; 

tükenmeyen, çevre kirliliği oluşturmayan, düşük maliyete sahip olan ve yenilenebilir bir enerji kaynağı 

olduğu için önemli bir avantaj sağlar. Jeotermal sulardan sağlanan hem ısı hem de elektrik enerjisi, 

diğer yakıtların kullanımını azaltması sebebiyle önemli bir enerji kaynağı olma yolundadır (Mutlu, 

Aydın ve Kazancı, 2013).  

Su en iyi çözücü ve taşıyıcı özelliğe sahip olması nedeniyle yeraltından yeryüzüne ulaştığında 

çok farklı bir karakteristik özellik gösterebilir. Jeotermal suların ise en karakteristik özelliklerinden bir 

tanesi de suyun elementler bakımından zengin olmasıdır(Var vd., 2014:115). Özellikle bu elementler 

karşımıza Be, B, Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Ba, Pb, U gibi 

elementler olarak çıkabilirler. Bir jeotermal suyun insan ve çevre sağlığı için uygun olma koşulları 

akademik tarih boyunca zorunlu bir hal almıştır. Diyadin bölgesinde farklı noktalardan alınan su 

örnekleri gelecekteki akademik çalışmalara ve yapılacak olan yatırımlara bir ışık tutacağı 

düşünülmektedir. Jeotermal sularının büyük bir çoğunluğu kaplıca, ısınma ve sera gibi maksatlar için 

kullanıldığından su kalitesinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir(Güçer, 2010). 

Bu çalışmamızda Diyadin bölgesinde farklı noktalardan alınan jeotermal suların analizi Iğdır 

Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde İndüktif Olarak 

Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi(ICP-MS, Agilent 7000S) cihazı kullanılarak eser element 

analizleri yapılmıştır. ICP-MS yöntemiyle yapılan analiz işlemlerinde Be, B, Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Ba, Pb, U elementlerin ölçümleri yapılmıştır.  

Bu sonuçlar Diyadin bölgesinde bulunan jeotermal kaynakların, çoğunluğu kaplıca, ısınma ve 

sera gibi kaynaklarda kullanılmasında herhangi olumsuz bir etki göstermeyeceği fakat içme ve sulama 

gibi alanlarda kullanılmasında uygun olmadığını göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Diyadin, Jeotermal, İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma 

 

Trace Element Analysis of The Diyadin (Ağrı) Geothermal Waters  
 

ABSTRACT 

 

Geothermal; is consist of heat which accumulates underground and appears as hot water,steam 

and gas. Hence the absorbing quality of the minerals which are underground is low, one can have 

geothermal sources on high heats.As long as the water sources underground is not consumed; it 

provides an important advantage which is lasting,eco-friendly,budget friendly and renewable energy 

source. Both the heat and the electricity which are obtained from geothermal waters are on the way of 

being and important energy source because of decreasing the usege of the other combusitibles (Mutlu, 

Aydın ve Kazancı, 2013).  

Water may show a very different characteristic aspect when it reaches to earth beacause of its 

solvent and container aspects. Geothermals water’s one of the most characteristic aspect is to be rich 
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about elements (Var vd., 2014:115). Especially these elements can ocur as Be, B, Na, Mg, Al, K, Ca, 

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Ba, Pb elements.Geothermal water’s being appropriate for 

human’s and envioranment’s health has become an obligatory case since academic history.It is tought 

that the samples of water which is taken from diffrent areas around Diyadin region will shed light on 

academic Works and investments which are to be made.Since the most of geothermal water is used for 

hot springs,heating and greenhouse, it is important to determine the quality of water. 

In our work, the trace element analysis of the geothermal water samples which is taken from 

different areas around Diyadin region was analysed by using the device of inductively coupled 

plasma-Mass spectrography (ICP-MS, Agilent 7000S) in Research Laboratory Application and 

Research Center of Iğdır University.During the analysis which is made by ICP-MS method, the 

measurements of Be, B, Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Ba, Pb, U 

elements are made. 

These results show that it will not show any negative effect on using the geothermal sources 

around Diyadin region mostly for hot springs,heating and greenhouse but it is not appropriate for using 

drinking and irrigation. 

 

Keywords: Diyadin, Geothermal, Diyadin Geothermal, Ionic analysis, Ion Chromatography 
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ÖZET 

 

Su yapısı itibariyle fiziksel veya kimyasal bir çözünme gerçekleştirebildiğinden bulunduğu 

ortamdan birçok element, bileşik, iyon vb. ürünlerle farklı bir özellik kazanma özelliğine sahiptir. 

Özellikle kimyasal tepkimelerde su sıcaklığının artışıyla söz konusu çözünmeler daha fazla 

olacağından jeotermal sular hem sıcaklıkları itibariyle hem de yerin çok fazla derinliklerinde 

bulunması nedeniyle birçok element, bileşik, iyon vb. içerebilirler. Bu çalışma Diyadin jeotermal 

sularındaki iyonik element ve bileşiklerin karakterizasyonu yapılmıştır. Kullanılabilir su için su 

kalitesi büyük önem arz etmektedir. 

Yapılan çalışmada farklı noktalardan alınan jeotermal su numunelerinin iyon miktarlarının 

belirlenmesiyle, bölgede yapılan ve yapılacak olan ticari ve turistik yatırımlara büyük katkı 

sunmasının yanında Tendürek volkanik yapısının ve Doğu Anadolu Bölgesi teknotiğinin etkisinde 

olan Diyadin(Ağrı) jeotermal sahasının birçok multidisipliler yeni araştırmaya olanak sağlaması 

amaçlanmaktadır (Şimşek, 2005:361-368). 

Bu çalışmamızda Diyadin bölgesinde 10 farklı noktalardan alınan jeotermal suların analizi 

Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde iyon kromatografisi 

(Dionex 5000) cihazı kullanılarak iyon analizi yapılmıştır. İyon Kromatografisi yöntemiyle yapılan 

analiz işlemlerinde F-, Cl-, Br-, NO3-, SO42-, PO42- anyonları ve Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ 

katyonlarının ölçümleri yapılmıştır.  

Sonuç olarak bölgede farklı amaçlarla kullanılan jeotermal suyun iyon karakterizasyonuna 

bakılarak içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılamaz olduğu ancak sıcak suların ısıtmacılık ve 

termal turizm açısından kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı görülmüştür.  

Jeotermal sulardan sağlanan hem ısı hem de elektrik enerjisi, diğer yakıtların kullanımını azaltması 

sebebiyle önemli bir enerji kaynağı olma yolundadır (Mutlu, Aydın ve Kazancı, 2013). Jeotermal 

suların kontrol altında bulundurulmaları, koruyucu bazı önemler alınması, düzenli periyodlarda sürekli 

izlenmesi gereklidir. Sonuçları tam ve doğru olarak değerlendirilecek şekilde yürütülen bir izleme 

programıyla Diyadin(Ağrı) jeotermal suyu, enerji, termal turizm ve su kalitesi yönetiminin yanı sıra 

birçok bilimsel alana yararlı bilgiler sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Diyadin, Jeotermal, Diyadin Jeotermal, İyonik Analiz, İyon Kromatografisi 

 

Ionic Characterization of The Diyadin Geothermal Waters  
 

ABSTRACT 

 

Because it can perform physical or chemical dissolution due to its structure, water has the 

ability to acquire a different feature with various elements such as compounds, ions and so on. 

Particularly in chemical reactions, due to the fact that there will be greater number of dissolutions 

because of the increase in water temperature, geothermal water sources may include many elements, 

compounds, ions and so on because of their temperatures and their excessive depths in the ground. 
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This study performs the characterization of ionic elements and compounds in Diyadin geothermal 

waters. Water quality is crucial for usable water. 

With this study, it is aimed that the determination of ion amounts in the geothermal water 

samples obtained from different places will not only make a contribution to commercial and tourism 

investments to take place in the region but also will make it possible to conduct further multi-

disciplinary research on Diyadin (Ağrı) geothermal field, which is under the influence of Tendürek 

volcanic structure and eastern Anatolian region tectonics (Simşek , 2005: 361-368). 

In this study, the analysis of geothermal waters obtained from 10 different places in Diyadin 

region was performed by using ion chromatograph (Dionex 5000) instrument in Iğdır University 

Research Laboratory Application and Research Center. The Measurements of F-, Cl-, Br-, NO3-, 

SO42-, PO42- anions and Li+, Na+, NH4+, K-, Mg2+, Ca2+ cations were carried out by analytical 

methods by ion chromatography. 

As a result, taking into consideration only the ion characterization of the geothermal water 

used for different purposes in the region can not be used as drinking water or irrigation water but it is 

seen that there is no problem in using hot water for heating and thermal tourism. 

Both heat and electricity energy provided from geothermal waters constitute an important 

source of energy because they reduce the use of other fuels (Mutlu, Aydın and Kazancı, 2013). 

Keeping the geothermal waters under control, taking some protective measures and regular monitoring 

that should be carried out at regular intervals are a must. Diyadin (Ağrı) geothermal water will provide 

useful information to many scientific fields as well as energy, thermal tourism and water quality 

management with a monitoring program that will evaluate the results accurately and accurately. 

 

Keywords: Diyadin, Geothermal, Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrography. 
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ÖZET 

 

Sclerotinia türleri çeşitli bitkilerde hastalık oluşturan toprak kaynaklı fungal patojenlerdir. 

Toprakta uzun süre canlı kalabilmesi nedeniyle mücadelesi zordur. Arbüsküler mikorhizal funguslar 

(AMF), patojenlere karşı biyolojik kontrolde kullanılan ve birçok ürünün gelişiminde olumlu etkide 

bulunan etmenlerdir. Peynir altı suyu ise bitki gelişimini destekleyen ve toprakta mikroorganizma 

popülasyonunu artıran organik bir materyaldir.  

Bu çalışmanın amacı AMF ve peynir altı suyu uygulamalarının kavun bitkisinin gelişimi ve 

Sclerotinia sclerotiorum ile Sclerotinia minor patojenlerinin sebep olduğu hastalığa karşı etkilerini 

incelemektir. Denemeler iklim odasında 4 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Kavun bitkileri, hastalık 

şiddeti ve bitki büyüme parametreleri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 

denemelerin bitki gelişimi ve bazı besin içeriklerine önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. AMF ve 

peynir altı suyu uygulamalarının kavun bitkisinin gelişimini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. 

Ayrıca özellikle ikili uygulamaların Sclerotinia sclerotiorum ve S.minor’ un sebep olduğu hastalığı 

azalttığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: kavun, Arbusküler mikorhizal fungus, peynir altı suyu, Sclerotinia spp 

 

The Control of Sclerotinia Sclerotiorum and Sclerotinia Minor on Melon 

Plants With Whey and Arbuscular Mycorrhizal Fungus  
 

ABSTRACT 

 

Sclerotinia species are soil borne pathogens that cause disease in various plants. This fungus 

can survive in soil for a long time so it is very hard to control. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) 

are biological control agents to pathogens and positive effects on many crops for development. Whey 

is organic material that promote plant growth and increase microorganism population in the soil. 

The aim of this study was to investigate the effects of AMF and whey applications on melon 

plant growth and Sclerotinia sclerotiorum and Sclerotinia minor diseases. Experiments were carried 

out in greenhouse with four replications. Melon plants were evaluated for disease severity and plant 

growth parameters. At the end of the study, there were significant effects of the treatments on plant 

growth and some nutrient contents. It was found that the applications of AMF and whey were 

encouraged melon plant growth positively. Moreover, especially dual applications reduced the severity 

of disease caused by Sclerotinia sclerotiorum and S.minor. 

 

Keywords:melon, Arbuscular mycorrhizal fungus, Whey, Sclerotinia spp.  
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ÖZET 

 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı yaşlı kadınların beden kütle indeksi (BKİ) ile bazı biyokimyasal 

parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 

YÖNTEM:Bu çalışma65 yaş ve üzerinde37kadınile yürütülmüştür. Araştırma verileri anket formuyla 

yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Yaşlıların açlık kan glukozu (mg/dL), HDL kolesterol, LDL 

kolesterol ve total kolesterol (mg/dL), düzeyleri ölçülmüştür. Bireylerin vücut ağırlıkları ve boy 

uzunlukları ölçülerek BKİ değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 

paket programı kullanılmıştır.  

BULGULAR: Araştırmaya katılan bireylerin ortalama yaşı 71.7±4.6 yıl, ortalama BKİ 33.3±6.1 

kg/m2bulunmuştur. Yaşlı kadınların %70.3'ü şişman, %21.6'sı normal, %8.1'i zayıftır. Kendi 

beyanlarına göre %81.0'inin hipertansiyon, %24.3'ünün tip-2 diyabet, %5.4'ünün hiperkolesterolemi 

hastalığı olduğu; %16.2'sinin ise herhangi bir kronik hastalığı olmadığı belirlenmiştir. Kadınların 

%27.0'si yüksek açlık kan glikoz düzeyine, %40.5'inin ise yüksek total kolesterol düzeyine sahip 

olduğu belirlenmiştir. Zayıf yaşlılarda açlık kan glikozunun anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

(p<0.05), normal ağırlıkta olanların ise anlamlı olarak daha yüksek HDL kolesterol düzeylerine sahip 

olduğu belirlenmiştir (p<0.05). En yüksek LDL kolesterol ve total kan kolesterol düzeyleri ise şişman 

kadınlarda görülmüştür ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yaş gruplarına göre 

değerlendirildiğinde en yüksek açlık kan glikozu ve en düşük HDL kan kolesterol düzeyi 75 yaş ve 

üzeri bireylerde olduğu saptanmıştır. Yaş gruplarıyla açlık kan glikoz düzeyleri arasında anlamlılık 

görülmezkenHDL, LDL ve total kan kolesterol düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlıolduğu 

saptanmıştır (p<0.05).  

SONUÇ: Yaşlılıkta yaşam kalitesinin korunabilmesi için kronik hastalıkların gelişiminde önemli rol 

oynayan vücut ağırlığı değerlendirilmelidir. Yaşlılarda şişmanlığın yanında zayıflığın da ciddi riskleri 

beraberinde getireceği göz ardı edilmemelidir. Bu konuda yapılacak geniş örneklemli çalışmalara 

ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Yaşlı, BKİ, Yaşam kalitesi  

 

Relationship Between Some Biochemical Parameters and The Body Mass 

Index in Elderly Women  
 

ABSTRACT 

 

Aim: The aim of this study was to evaluate the relationship between body mass index (BMI) and some 

biochemical parameters of elderly women. 

Method: This study was conducted with 37 women over 65 years of age. Survey data were collected 

face to face with the questionnaire. The levels of fasting blood glucose (mg/dL), HDL cholesterol, 

LDL cholesterol and total cholesterol (mg/dL) were measured. Body weights and height lengths were 

measured and classified according to BMI values. The data obtained from the study were analysed 

with SPSS software package program. 

Results: The mean age of the individuals participating in the study 71.7±4.6 years, mean BMI 

33.3±6.1 kg/m2, respectively. Seventy point three percent of elderly women were fat, 21.6% were 

normal and 8.1% were weak. According to their own statements, 81.0% were hypertension, 24.3% 

were Type-2 diabetes, 5.4% were hypercholesterolemia disease, and 16.2% had no chronic illnesses. It 
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was determined that fasting blood glucose was significantly higher (p <0.05) in the weaker elderly and 

that the normal weight had significantly higher HDL cholesterol levels (p <0.05).The highest LDL 

cholesterol and total blood cholesterol levels were found in obese women but not statistically 

significant.When evaluated according to age groups, it was determined that the highest fasting blood 

glucose and lowest HDL blood cholesterol level was found in individuals aged 75 years and 

over.HDL, LDL and total blood cholesterol levels were statistically significant (p <0.05) while fasting 

blood glucose levels were not significant by age groups. 

Conclusion: In order to preserve quality of life in old age, body weight which plays an important role 

in the development of chronic diseases should be evaluated.It should not be overlooked that in 

addition to becoming fat in the elderly, being weak also brings serious risks. The large sample work to 

be done in this regard was the result of the need. 

 

Keywords: Elderly, BMI, Health quality 
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ÖZET 

 

Frezeleme işlemi esnasında kesici takımda oluşan kesme kuvvetleri, kesme işleminin 

ekonomikliği ve gerekli güç ihtiyacının belirlenmesi açısından en önemli parametrelerden birisidir. 

Malzeme ile kesici takım arasındaki etkileşimler sonucu ortaya çıkan bu kuvvetler takım aşınması ve 

kırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Çalışma esnasında takımda oluşan kuvvetler 

dinamometreler yoluyla ölçülürken takımın aşınma durumunun online ölçümü günümüz şartlarında 

yapılamamaktadır. Bu nedenle çalışma esnasındaki takım aşınması ya matematiksel formülasyonla 

veya Adaptif Neuro Fuzzy Inference System (ANFİS), yapay sinir ağları (YSA) gibi yöntemlerle 

tahmin edilebilmektedir. Çalışmanın amacı, tezgaha verilen kesme parametreleri doğrultusunda, belirli 

bir kesme mesafesi veya anında, takıma etkiyen kesme kuvvetleri ile o andaki takımda meydana gelen 

aşınma durumunun tahmin edilmesidir. 

Yapılan çalışmada, geliştirilen bir yapay sinir ağlarıyla, CNC frezelemede, kesme kuvvet 

değerlerini ve takım aşınmasını tahmin eden bir model geliştirilmiştir. Bunun için öncelikli olarak bir 

deney seti hazırlanarak 25 farklı deney gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylerde bağımsız değişken 

olarak kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği ve kesme genişliği parametreleri alınmıştır. Bağımlı 

değişkenler ise kesme kuvvetleri ile takım aşınma durumudur. Deneyler sonucu elde edilen veri seti ile 

yapay sinir ağları eğitilmiştir. Eğitim işlemi birçok parametrelerle tekrarlanarak en uygun ağ yapısı 

elde edilmeye çalışılmıştır. Ağ tipi olarak ileri beslemeli geri yayılım algoritması, ağın değerlendirme 

fonksiyonu olarak MSE (Mean Squared Error), gizli katman sayısı olarak 9 ve iterasyon sayısı olarak 

300 iterasyon belirlenmiştir. Sonuçta ağın mimari yapısı (5-9-2) şeklinde ortaya çıkmıştır. İşlem 

sonucunda test verileriyle yapılan kontrolde toplam hata % 0,0314822 olarak bulunmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Frezeleme, Kesme Kuvvetleri, Takım Aşınması, Yapay Sinir Ağları 

 

Prediction of Cutting Force and Tool Wear Condition By Using Artificial 

Neural Networks  
 

ABSTRACT 

 

The cutting forces in the cutting tool during milling are one of the most important parameters 

in terms of the economy of the cutting process and the determination of the required power 

requirement. These forces accrued by interactions between the material and the cutting tool are great 

important for tool wear and breakage. While the forces on the tool are measured by dynamometers 

during the run, online measurement of wear of the tool is currently not possible. Therefore, the wear 

can be estimated during run by using either mathematical formulations or Adaptive Neuro Fuzzy 

Inference System (ANFIS) and artificial neural networks (ANN). The aim of the study is to estimate 

the wear condition that occurs on the tool with the tool-cutting shear forces at a certain cutting distance 

or instantaneously in the direction of the cutting parameters given to the tool.  

In this study, a model with artificial neural network is developed to predict cutting force and 

wear on tool of the CNC milling. For this purpose, an experiment set is previously prepared and 25 

different experiments are carried out. Independent variables are taken as parameters of cutting speed, 
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driving, depth of cut, cutting width. Dependent variables are taken as cutting forces and tool wear 

condition. The artificial neural networks are trained by data set of experimental results. The training 

process is repeated with a lot parameters and optimal network structure is tried to achieve. Feed 

forward back propagation algorithm determined as networks type with Mean Square Error (MSE) of 

the number of hidden layers is 9, and the number of repetitions is 300 iterations. As a result, the 

architecture of the network is emerged as (5-9-2). The total error is found 0.0314822 % by the 

performed control with test data. 

 

Keywords:Milling, Cutting Forces, Tool Wear, Artificial Neural Network 
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ÖZET 

 

Dış protezler, alt ve üst ekstremite ampütasyonlarından sonra günlük hayatta eksik uzuv 

ihtiyacının sağlanması için sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde beyin 

sinyalleri ile robotik sistemlerin kontrol edilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu teknolojinin protezlerin 

tahrik edilmesi için kullanılmasıyla biyonik olarak adlandırılan ve beyin sinyalleri ile kontrol 

edilebilen uzuvlar geliştirilebilmektedir. Biyonik uzuvlar mekanizmalardan, serbestlik derecesi kadar 

elektik motorları, algılayıcılar ve bataryadan oluşmaktadır. Bu uzuvların kontrol mekanizması 

karmaşık bir sistem olsa da, bu durum kullanıcıyı etkilememektedir. Gerek mekanizmaları gerekse de 

kontrol sistemleri üzerine yoğun çalışmalar görülmektedir. Ancak mevcut biyonik protezlerde 

performans, hareket kısıtları ve süreksizlik gibi pek çok eksiklik gözlemlenmektedir. Bu yüzden, bu 

çalışmada mevcut bir biyonik uzuv protezinin incelenmesiyle problemlerin gözlemlenmesi ve 

giderilmesi için tasarım önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Kullanılan el ve alt koldan oluşan bir 

biyonik kol protezi ele alınmıştır. Protezin hareket kapasiteleri ve tahrik mekanizması incelenmiştir. 

Teknik anlamda karşılaşılan sorunların giderilmesi için yeni bir üç boyutlu (3B) kol modeli 

tasarlanmış ve öneriler sunulmuştur. Alınan geri beslemeler ile mekanizma kapasitesi, sınırları, 

yaşanan sorunlar ve ihtiyaçları belirlenmiştir. Zayıf kavrama kabiliyetinden dolayı ve kullanıcıya geri 

gönderilen herhangi bir his algısı olmadığından süreklilik sağlanamamaktadır. Biyonik kol protezinin 

ağırlığından, suya dayanıksızlığından, şarjının kısa süre dayanmasından, yetersiz kavrama 

kabiliyetinden ve dokunma hissinin olmayışından kaynaklanan sorunlar yaşandığı anlaşılmıştır. Ayrıca 

ürünün yurt dışından temin edilmiş olması gerek uyum gerekse de maliyet ve kontrollerinin yapılması 

açısından dezavantaja sahiptir. Bulgular 3B tasarım üzerinde ayrıca belirtilmiştir. Bulgulara dayanarak 

bir biyonik protezde karşılaşılan problemlerin çözüm önerileri sunulmaktadır. Güneş paneli 

kullanarak, özellikle dışarda kendi kendine şarj kabiliyeti kazandırılabilir. Biyouyumluluğun gerekli 

olmadığı yerlerde hafifletmek için polimer kompozit malzemelerin kullanılması daha uygun olacaktır. 

Biyonik elde avuç içerisinde haptik teknolojisi kullanılarak dokunma hissinin kontrolcü tarafından 

algılanması sağlanabilir. Bu şekilde süreklilik arttırılacaktır. Protez eklemleri esnek bir malzeme ile 

kaplanırsa ve tüm elektronik kısım içerde muhafaza edilirse, suya dayanıklı bir hale gelecektir. Ürünün 

ülkemizde iyileştirilerek daha düşük maliyetlerle üretimi mümkündür.  

 

Anahtar kelimeler: Protezler, Biyonik Kol, Mekanizma, Biyomedikal, Tasarım 

 

Investigation and Development of A Bionic Prosthesis Design  
 

ABSTRACT 

 

External prostheses are frequently used to provide the missing limb need after the upper and 

lower extremity amputations in daily life. In recent years, it has become possible to control the brain 

signals and robotic systems with developed technology. By using this technology to actuate the 

prosthesis, limbs that are called bionic and controlled by brain signals are developed. The bionic limbs 

consist of mechanisms, electric motors (according to the amount of degree of freedoms), sensors and 

batteries. Although the control mechanism of these limbs is a complicated system, it does not affect 

the user. There are intensive researches on mechanisms and control systems of the bionic prosthesis. 

However, many disadvantages such as performance, movement restrictions and discontinuity are 

observed in existing bionic prostheses. Therefore, investigation of bionic arm prosthesis that is 
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available and presentation of design suggestions by development are aimed in this study. A bionic 

prosthesis consisted by the hand and the lower arm is examined. The movement capacities and the 

drive mechanism of the prosthesis are investigated. An additional interview has been made with the 

user (patient) due to the understanding of the problems that are encountered during use. A new three-

dimensional (3D) arm model is designed and some suggestions are presented to solve the technical 

problems. The mechanism capacity, limits, problems and needs are determined by using feedback. 

There is no continuity because of poor gripping ability without touch feedback. It was understood that 

the bionic arm prosthesis had problems due to its weight, lack of water resistance, short duration of 

charge, poor gripping ability and lack of touch feeling. In addition, the product must be supplied from 

abroad and it has a disadvantage in terms of compliance and cost and maintenance. The findings are 

also specified on the 3D design. The solution of the problems encountered on a bionic prosthesis based 

on the findings is presented as follows. Using a solar panel, it is possible to gain self-charging 

capability, especially outside. It can be more appropriate to use polymer composite materials due to 

reducing of weight where biocompatibility is not needed. By using haptic technology in the palm of 

bionic hand, the sensation of touch can be provided by the controller. Continuity can be increased by 

this way. If prosthetic joints are covered with a flex material and the entire electronics are kept inside, 

they can become water resistant. It is possible that the bionic prostheses can be developed and 

manufactured in Turkey by lower costs. 

 

Keywords: Prostheses, bionic arm, mechanism, biomedical, design 
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ÖZET 

 

Hastalık teşhisinde kullanılan X-Işını (röntgen), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve 

Bilgisayarlı Tomografi (CT) gibi görüntüleme sistemleri radyasyon temelli olmaları ve hastaların 

taşınması gibi zorlukları da beraberinde getirmekte olduğundan hastaların daha az zarar göreceği veya 

hiç zarar görmeyeceği görüntüleme sistemleri üzerinde çalışmalar da yapılmaktadır. Elektriksel 

Empedans Tomografi (EIT) sistemi bunlardan birisidir. EIT kullanılarak invaziv olmayan yöntemlerle 

hastanın akciğer sağlığı ile ilgili bazı parametreleri hesaplanabilir, kalp fonksiyonları ve kan akışı 

izlenebilir ve meme kanseri teşhisinde kullanılabilir. 

Bu çalışmada, akciğer görüntüleri taşınabilir elektrik empedansı tomografisi (EIT) sistemi 

kullanılarak elde edilmeye çalışılacaktır. Bu sistemde öncelikle deneysel olarak patates, havuç veya 

muz gibi meyveler kullanılarak çalışmalar yapılacaktır. Daha sonra hastalar üzerinde çalışmalara 

başlanacaktır. Bunun için 32 elektrot, hastayı rahatsız etmeyecek bir düzlem üzerine yerleştirilecektir. 

EIT sistemine temas yüzeyi nedeniyle empedans, sonuçları izleyerek optimum akım kontrolü 

sağlamak üzere tasarlanmaya çalışılacaktır. Ölçülen veriler akciğerlerin EIT görüntülerinin bir 

bilgisayar tarafından yeniden yapılandırılmasıyla akciğerlerdeki nefes alma ve verme esnasındaki 

havanın hacmine göre akciğerlerin sağlığı hakkında bilgi sağlayacaktır. Yeniden yapılandırılmış 

akciğer görüntüleri akciğer sağlığıyla ilgili diğer parametreleri çıkarmak için de kullanılabilir. Bu 

sistem ayrıca, evde de kullanılabilen bir akciğer sağlığı görüntülemesi için kullanıcı kolaylığı 

sağlamak amacıyla tabletler veya akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Elektriksel empedans tomografisi(EIT), akciğer sağlığı izleme sistemi, yeniden 

yapılandırma 
 

Lung Imaging System Using Electrical Impedance Tomography 
 

ABSTRACT 
 

Imaging systems such as X-ray, Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Computerized 

Tomography (CT) used to diagnose diseases are based on radiation and work on imaging systems 

where patients suffer less or no damage as they bring difficulties such as patient migration . The 

Electrical Impedance Tomography (EIT) system is one of these. Using non-invasive methods, some 

parameters related to the patient's lung health can be calculated using EIT, heart function and blood 

flow can be monitored and used for breast cancer diagnosis. 

In this study, lung images will be tried to be obtained using portable electrical impedance 

tomography (EIT) system. In this system, firstly experiments will be carried out using fruits such as 

potatoes, carrots or bananas. Later on, working on the patients will begin. For this, 32 electrodes will 

be placed on a plane that will not disturb the patient. Due to the contact surface to the EIT system, the 

impedance will be tried to be designed to provide optimum current control by monitoring the results. 

The measured data will provide information about the health of the lungs according to the volume of 

air during breathing and delivery in the lungs by reconstructing the EIT images of the lungs by a 

computer. Restructured lung images can also be used to remove other parameters related to lung 

health. The system will also be developed for use on tablets or smartphones to provide user 

convenience for a lung health imaging that can be used at home. 

 

Keywords:Electrical impedance tomography(EIT), lung health monitoring, reconstruction  
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ÖZET 

 

Çizgisel olmayan optik özellikler gösteren moleküller son yıllarda bilgi teknolojisinde, optik 

hesaplamalarda ve çeşitli fotonik teknolojideki potansiyel uygulamalarından dolayı yoğun ilgi 

görmektedir. Bu ilginin büyük bir kısmı hiperpolarizebiliteye sahip organik moleküller üzerine 

yoğunlaşmıştır.  

Organik materyaller çizgisel olmayan optik özelliklere sahip uygulamaları için önemlidir. 

Çizgisel olmayan organik materyaller, içerisinde ışık dalgalarının etkileşebildiği materyallerdir. 

Özellikle konjuge π sistemlere sahip moleküller, kimyasal ve elektrokimyasal yükseltgenme ve 

indirgenmeye yatkındırlar ve bu yolla da elektriksel ve optik özellikleri değişir. 

Son zamanlarda birçok çalışmada aromatik moleküllere farklı donör-akseptör grupları 

eklenerek yapılan hesaplamalarda molekülün çizgisel olmayan optik özelliklerinin değiştiği 

gösterilmiştir. Donör-akseptör teorisi, düşük bant aralığının moleküllerin çizgisel olmayan optik 

özellikleri için çok önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir.  

Bu çalışmada azot içeren beş üyeli ve altı üyeli heterosiklik moleküllere farklı elektron çekici 

ve elektron verici gruplar eklenerek çizgisel olmayan optik özellikleri yoğunluk fonksiyonu teorisi 

içerisinde Becke’ nin üç parametreli enerji fonksiyoneli B3LYP hibrit yaklaşımı kullanılarak 

hesaplandı. Hesaplamalarda yoğunluk fonksiyoneli teorisi için 6-311+G(2d,p) temel seti kullanıldı. 

Moleküllerin geometrik optimizasyonları yapılarak elektronik enerjileri, dipol momentleri, moleküler 

orbital enerji farkları (HOMO-LUMO) ve statik polarizebilite, anizotropik polarizebilite ve statik 

hiperpolarizebiliteleri hesaplanmıştır. 

Organik materyallerde optik özellikler polarizebilite ile belirlenmesi göz önüne alındığında 

statik polarizebilite maksimum olduğunda HOMO-LUMO enerji farkının minimum olduğu 

görülmüştür. Mono, di ve tri azot içeren farklı seri halkalı aromatik bileşiklere farklı konumlarda 

bağlanan elektron çeken ve elektron veren grupların, moleküllerin çizgisel olmayan optik 

özelliklerinin nasıl değiştiği belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: çizgisel olmayan optik özellikler, HOMO-LUMO, donör- akseptör, YFT 

 

Analysis of Non-Linear Properties of Certain Cyclic Compounds 

Containing Nitrogen  
 

ABSTRACT 

 

In recent years, molecules showing nonlinear optical properties draw considerable interest due 

to its potential applications in various photonic techologies, information technology and optical 

calculations. The large part of this interest has focused on organic molecules with hyperpolarizability.  

Organic materials are important for applications with non-linear optical properties.Nonlinear 

organic materials are materials in which light waves can interact. Nonlinear organic materials are 

materials in which light waves can interact. In particular, molecules with conjugated π systems are 

inclined to chemical and electrochemical oxidation and reduction, and in this way their electrical and 

optical properties change.  

Recently, many studies have shown that nonlinear optical properties of molecule change in 

calculations made by adding different donor-acceptor groups to aromatic molecules. The donor-
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acceptor theory states that low band width is a very important factor for the nonlinear optical 

properties of molecules. 

In this study, nonlinear optical properties of five-membered and six-membered heterocyclic 

molecules containing nitrogen were calculated by using Becke's three-parameter energy function 

B3LYP hybrid approach in density function theory by adding different electron attracting and electron 

donating groups.The basic set of 6-311+G(2d,p) was used for the density function theory in the 

calculations. By making geometric optimizations of the molecules, electronic energies, dipole 

moments, molecular orbital energy differences (HOMO-LUMO) and static polarizability, anisotropic 

polarizability and static hyperpolarizability were calculated. 

Considering that optical properties are determined by polarizability in organic materials, it is 

seen that HOMO-LUMO energy difference is minimum when the static polarizability is 

maximum.The change of the nonlinear optical properties of molecules, electron-attracting and electron 

donating groups, which are bonded at different positions to the different series-ring aromatic 

compounds containing mono, di- and tri-nitrogen have been determined. 

 

Keywords:  non-linear optic properties,HOMO-LUMO, donor-acceptor, DFT 
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ÖZET 

 

Giriş: Menstruasyonun bitişi olarak kabul edilen menopoz; kadınların hormonal, fizyolojikve 

psikolojik değişiklikler yaşadığı bir dönemdir.  Azalan östrojen menopozda semptomatik ve 

asemptomatik değişimlerden sorumludur (1,2). Menopozdaki hormonal değişimler ile 

vajinal/üretral mukozadaki somatik değişimler, üretral kapanma basıncı kaybı ve normal 

üretrovezikal açıdaki farklılaşma kadınlarda üriner inkontinas (Üİ) gelişimini hazırlayıcı 

faktörlerdir (3). Bu çalışmada; menopozal dönemdeki kadınlarda Üİ prevelansı ve ilişkili 

faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmaya doğal menopoza girmiş, hormon replasman tedavisi almayan, böbrek-

karaciğer- kalp hastalığı tanısı olmayan-kontrolsüz diyabet veya hipertansiyon öyküsü 

olmayan, psikotropik ilaç kullanmayan, malignite için radikal ameliyat geçirmemiş ve 

psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan, gönüllü, 65 yaş altı kadınlar alınmıştır. Araştırma 

280 kadınla tamamlanmıştır. Anket araştırma amacı doğrultusunda literatür taraması sonucu 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuş sosyo-demografik bilgileri ve üriner inkontinans ile 

ilişkili olabilecek değişkenleri  sorgulayan  şıklı ve açık uçlu sorulardan oluşturulmuştur. 

Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 56.2, menarj yaş ortalaması 13.4, ortalama menapoz yaşı 

ise 48.4 olarak bulunmuştur. Çoğunluğunun geliri giderine eşittir (%67.1), il merkezinde 

(%69.3) yaşamaktadır ve evlidir(82.1). %73.9’u ev hanımıdır. Yarıya yakını ilkokul 

mezunudur (%43.6) ve sağlık durumunu orta düzey (%48.6) olarak bildirmiştir. İnkontinans 

oranı %47.1’ olarak saptanmıştır. İnkontinansı olan  kadınların %11.1’i stres tip, %17.9’u acil 

tip, %27.1 miks tip inkontinans belirtileri tanımlamışlardır. %50.4’ü gece birden fazla kez 

idrara çıkmaktadır. İnkontinans şikayeti olanların sadece %12.1’i sağlık kurumuna 

başvurmuştur. Analiz sonucu düşük sayısı, kürtaj sayısı, gelir düzeyi, mesleği, sigara 

kullanımı, alkol kullanımı ve eğitim durumlarıyla Üİ arasında ilişki bulunmazken; gebelikte 

Üİ öyküsü, sağlık durumunun ilişkili olduğu saptanmıştır . 

Sonuç: Üriner inkontinans oranı menopoz dönemindeki kadınların yaklaşık yarısını etkileyen 

bir problem olsa da sağlık kurumlarına başvuruların az olması  dikkat çekmektedir. Üriner 

inkontinansta risk faktörlerine yönelik yapılacak toplum temelli taramalar, sorunu menopoz 

süreciyle  normalleştiren veya utanma nedeniyle tedaviden çekinen kadınlar için kamu 

spotlarının verilmesi üriner inkontinansın önlenmesi ve tedavisinde önem arz etmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, üriner inkontinans 
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Evaluation of Urinary Incontinence in Menopausal Women 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Menopause which is considered as the end of menstruation, is a period when 

women experience hormonal, physiological and psychological changes. Decreased oestrogen 

is responsible for symptomatic and asymptomatic changes that occur in menopause. Somatic 

changes in the vaginal / urethral mucosa due to the hormonal changes in menopause, loss of 

urethral closure pressure and change in the normal urodynamic angle are the predisposing 

factors for the development of urinary incontinence (UI) in women. The aim of this study was 

to determine the prevalence of UI and the related factors in women in menopausal period.  

Method: Women who entered menopause naturally, did not have hormone replacement 

treatment, a diagnosis of kidney-liver-heart disease or a history of uncontrolled diabetes or 

hypertension, did not use psychotropic medication, undergo a radical surgery for malignancy 

and did not have a history of psychiatric disease, who were volunteering and under 65 years 

of age were included in this research. The research was completed with 280 women. The 

questionnaire consisted of multiple-choice and open-ended questions that questioned the 

socio-demographic information generated by the researchers in the literature survey and the 

variables that could be related to urinary incontinence.  

Findings: The average age of women was found as 56.2; the average age of menarche was 

13.4 and the average age of menopause was 48.4. Majority of them (67.1%) had their income 

equal to their expenditure, were living in the province centre (69.3%) and they were married 

(82.1). 73.9% were housewives. Nearly half of them were primary school graduates (43.6%) 

and their health statuses were indicated as intermediate level (48.6%). The rate of 

incontinence was 47.1%. Of the women with incontinence, 11.1% defined symptoms of stress 

type incontinence; 17.9% defined urgent type incontinence and 27.1% defined mixed type 

incontinence. 50.4% of them had more than one time of night time urination. Only 12.1% of 

the patients with incontinence complaint applied to a health institution. While there was no 

relationship between the number of miscarry , number of abortions, income level, occupation, 

smoking, alcohol use and education status and UI in the  analysis made ; history of UI in 

pregnancy, and health status were found to be related.  

Conclusion: Although urinary incontinence rate is a problem affecting about half of 

menopausal women, it is noteworthy that there are only a few applications to health 

institutions. Community-based screening for risk factors for urinary incontinence, giving 

public service ads for women who normalize the problem with menopause or who are hesitant 

to seek treatment because of embarrassment are important in the prevention and treatment of 

urinary incontinence. 

 

Keywords:  Menopause,urinary incontinence 
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Toplumsal Bir Sorun: Şiddet ve Nedenleri  
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ÖZET 

 

Bu derlemenin amacı toplumsal bir sorun olan şiddetin önemini vurgulamak ve nedenlerini 

araştırmaktır. Şiddet bütün ulusların yaşamında olan, bütün sosyal meslekleri, yaş ve etnik grupları 

etkileyen toplumun olumsuz olgularından biridir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre temel insan 

gereksinimlerinden olan güvenlik, “şiddet olgusu” tarafından tehdit edildiğinden son yıllarda giderek 

önem kazanmaktadır. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından şiddet; “Sonucunda yaralanma, ölüm, 

psikolojik hasar, gelişimi bozma gibi zararlar veren ya da verme potansiyeli olan şekilde başka biri, 

gruba ya da topluma karşı fiziksel gücün bilinçli ve kasıtlı kullanımı” olarak tanımlanmış ve şiddeti 

büyük bir halk sağlığı sorunu olarak kabul etmiştir. 

Şiddet uygulamalarında rol alan etkenleri anlamak şiddetin önlenmesi konusundaki yaklaşımların 

önemli adımlarından biridir. Şiddet kişiye, ilişkilere, topluma, kültüre ve çevreye bağlı, iç içe geçmiş 

birçok etkenin bir arada rol aldığı etkileşimlerin sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Şiddete ilişkin birçok teori şiddetin oldukça karışık bir davranış biçimi olduğunu açıklamaktadır. 

Şiddete yönelik üç ana teori ileri sürülmektedir. Bunlar biyolojik, soysal öğrenme ve zedelenme-

saldırganlık teorileridir.  

Biyolojik teoriye göre; bazı kişiler nörolojik, genetik ve hormonal fonksiyonları ile şiddete 

yatkındırlar. Temporal lob epilepsisi gibi beyin disfonksiyonu olanlar buna örnek verilebilir. Biyolojik 

teori şiddetle ilgili tıbbi bir yaklaşımın da gerekli olduğunu öne sürer. Sosyal öğrenme teorisine göre 

şiddet; diğer sosyal davranışlar gibi öğrenilen bir davranıştır. Örneğin öncesinde otoriter bir ortamda 

şiddet deneyimi yaşayan kişinin benzer ortamlardaki bir uyaran ile öfkesi provoke olabilir. Yine 

geçmiş yaşantısında şiddete maruz kalanlar yaşamlarında şiddet davranışını sürdürebilirler. 

Zedelenme-saldırganlık teorisine göre şiddet; önemli beklentilerin yerine gelmemesi sonucu oluşan bir 

zedelenmeye yanıttır. Bu teori hastanelerde karşımıza çıkan şiddet davranışını çoğunlukla 

açıklayabilir. Şiddeti oluşturan nedenler genel olarak 4 başlık altında ele alınmaktadır; 

 

1-Bireysel Nedenler 
 

Bir bireyin davranışlarına dahil ettiği biyolojik ve kişisel yaşanmışlıklardır. Bireysel düzeyde kişilerin 

şiddet uygulaması veya şiddete maruz kalmasında etkili olduğu düşünülen bazı psikobiyolojik etkenler 

saptanmıştır. Bu etkenler arasında dürtü kontrolü bozukluğu, düşük öğretim düzeyi, madde kullanımı 

ve aşırı alkol kullanımı, geçmişte saldırganlık ve istismar öyküsü ve şiddetle ilişkili psikiyatrik 

sorunların varlığı bulunmaktadır.  

 

2-İlişkisel Nedenler 
 

Arkadaşlarla, aile üyeleriyle veya eşlerarası ilişkiler gibi yakınsal sosyal ilişkilerde çeşitli nedenlerle 

şiddet ortaya çıkmaktadır. Örneğin; eşlerarası şiddet ve çocuklara karşı kötü muamele vakalarında, 

günlük olarak etkileşime girmek ya da ortak bir yaşam alanını paylaşmak şiddete maruz kalma 

ihtimalini arttırabilir. Bireyler birbirine devam eden bir ilişkiyle bağlı oldukları için, böyle durumlarda 

kurbanın tekrar tekrar suistimal edilme ihtimali yüksektir.  

 

3-Çevresel Nedenler 
 

Okul, iş yeri ve komşuluk gibi sosyal ilişkilerin yerleştirildiği ortamlar, şiddet eğilimi üzerinde 

etkilidir. Şiddet üzerine yapılan araştırmalarda, şiddet olaylarının bazı ortamlarda (örneğin; yoksulluk 

ve fiziki yozlaşmaların olduğu veya devlet desteğinin daha az olduğu bölgeler) diğerlerine göre daha 

fazla olduğu gösterilmektedir. Diğer çevresel faktörler arasında besin eksiklikleri ve metal 

intoksikasyonlarının saldırgan davranışlarla ilişkisi tespit edilmiştir. 
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4-Toplumsal Nedenler 
 

Toplumsal bir varlık olan insan, içinde yer aldığı toplumsal koşullar içinde şiddeti öğrenmektedir. 

Sosyal ve toplumsal düzensizlikler, şiddetin özellikle erkekler için toplum tarafından mazur görülmesi, 

şiddet içeren programlar, filmler, bilgisayar oyunları, ekonomik sıkıntılar, olumsuz okul ortamı ve 

arkadaş grupları, uyuşturuculara ve ateşli silahlara ulaşım kolaylığı, vb. şiddeti oluşturan toplumsal 

nedenler olarak belirtilmektedir. 

Bu kapsamda toplumun kültürel değerleri, intihara karşı tutumu, çocuğa yaklaşımı, kadın ve çocuklar 

üzerinde erkeğin etkisine yaklaşımı, polisin meydana gelen olaylara karşı tutumu şiddeti teşvik 

edebilmekte veya engelleyebilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Şiddet, şiddet nedenleri, teoriler 
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A Social Problem: Violence and Causes  
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this compilation is to emphasize the importance of violence as a social 

problem and to investigate its causes. 

Violence is one of the negative phenomena of the society which exists in the lives of all nations and 

affects all social professions, age and ethnic groups. According to Maslow's hierarchy of needs, 

security, one of the basic human needs, is becoming increasingly important in recent years as 

threatened by the "violence phenomenon".  

Violance is defined as “the conscious and deliberate use of physical force against another person, 

group or society which give harm or potentially give harm such as injury, death, psychological 

damage and distruption of development in the end” and it is considered as a majör public health 

problem by WHO (World Health Organization).  

Understanding the factors involved in violence practices is one of the important steps in the approach 

to the prevention of violence. Violance occurs as a result of interactions which many intertwined 

factors play role together related with people, relationships, society, culture and environment.  

Many theories of violence explain that violence is a very complicated behavior. Three main theories 

are suggested for violence. These are biological, social learning and injury-aggression theories.  

According to biological theory some people tend to violence with their neurological, genetic and 

hormonal functions. The people with brain dysfunction such as temporal lobe epilepsy can be given as 

an example. Biological theory suggests that a medical approach to violence is also necessary. 

According to social learning theory, violence is a learned behavior like other social behaviors. For 

instance, a person experiencing violence in an authoritarian environment before may provoke anger 

with a stimulus in similar environments. Again, those exposed to violence in their past lives may 

continue to behave violently in the rest of their lives.  

According to the injury-aggression theory, violence is a response to an injury which occurs as a result 

of the failure to fulfill important expectations. This theory can often explain violent behaviors in 

hospitals.  

 

 

The causes of violence are generally categorized under 4 headings;  
 

1-Individual Causes 
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They are biological and personal experiences that individuals include in their behaviors. Some 

psychobiological factors have been identified that are considered to be effective at the individual level 

in applying violence or exposure to violence. These factors include impulse control disorder, low 

education level, substance abuse and excessive alcohol use, aggression and abuse history and the 

presence of psychiatric problems related to violance.  

 

2-Relational Causes 
 

Violence occurs for several reasons in close social relations such as friends, family members or 

spousal relationships. For instance, having daily interactions or sharing a common life space may 

increase the possibility for the exposure to violance in spousal violance and maltreatment against 

children incidents. Since individuals are connected by an ongoing relationship, it is likely that the 

victim will be repeatedly abused in such situations.  

 

3-Environmental Causes 
 

The environments in which social relations such as school, workplace and neighborhood are replaced 

are effective on the tendency to violence. In research on violence, it is indicated that violent incidents 

are more common in some environments (e.g areas where poverty and physical degenerations exist or 

government support is less) than others. Among other environmental factors, nutrient deficiencies and 

metal intoxications were associated with aggressive behaviors.  

 

4-Social Causes 
 

A person who is a social being learns violence in the social conditions in which he is involved. Social 

irregularities, excuse of violence especially for men by society, violent TV programs, movies, 

computer games, economic troubles, negative school environment and groups of friends, accessibility 

to drugs and firearms, etc. are stated as the social factors for violence.  

In this context, cultural values of the society, attitudes towards suicide, approach to children, approach 

to the effect of man on women and children, and attitudes towards police to incidents may encourage 

or prevent the violence.  

 

Keywords: Violence, causes, theory 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Eğitsel Sorunları Çözmede 

Eylem Araştırmasının Kullanılması  
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Mersin Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Öğretmenlik mesleği, çoğu meslekte olduğu gibi, araştırmayı, öz-değerlendirme ve öz-eleştiri 

yapmayı, yansıtıcı düşünerek problem çözmeyi ve bu yollarla mesleki yönden sürekli biçimde 

öğrenmeyi ve gelişmeyi gerektirir. Öğretmenlerin karşılaştıkları eğitsel veya öğretimsel sorunları 

çözmeleri öğretmenin sınıf yönetimi, dersin öğretimi, öğrencilerin öğrenmesi gibi pek çok yönden 

oldukça önemlidir. Öğretmenlerin eğitsel veya öğretim sorunları çözmelerinde yararlanabilecekleri 

çok sayıda yaklaşım, strateji veya yöntem vardır. Bunlardan biri de eylem araştırmasıdır. Eylem 

araştırması son yıllarda eğitim ve öğretim ortamlarında gerek problem çözmede, gerekse de 

öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine katkı sağlamada kullanılan yöntemlerden biri haline gelmiştir. 

Genel olarak eylem araştırması, bir kişinin veya bir grup insanın bir problemi fark etmesi, problemi 

tanımlaması, problemle ilgili veriler toplaması, gözlemler yapması, problemi çözmek için çeşitli yollar 

denemesi, sürekli biçimde kendini değerlendirmesi ve yaptıklarını gözden geçirmesi, buna dayalı 

olarak tekrar yapması ve kısaca araştırma yoluyla sürekli bir öğrenme ve gelişme süreci olarak 

tanımlanabilir. 

Bu bağlamda, bu çalışmada okul öncesi okullarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları 

eğitsel sorunları çözmek için eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Aslında çalışma hem 

öğretmenlere eylem araştırmasını tanıtmak ve nasıl uygulanacağını öğretmeyi hem de bu yöntem 

aracılığıyla öğretmenlerin karşılaştıkları eğitsel sorunları çözmelerine yardımcı olmayı amaçlamıştır. 

Bu bakımdan, bu çalışma başta okul öncesi öğretmenleri olmak üzere her kademe ve alandaki 

öğretmenlere okul veya sınıf düzeyinde karşı karşıya kaldıkları problemleri çözmede eylem 

araştırmasının etkili bir araç olarak kullanılabileceği göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada nitel araştırma metotlarından biri olan eylem araştırması kullanılmıştır. Çalışma grubunu 

Türkiye’de Akdeniz bölgesinde kıyı kentlerinden biri olan Mersin ili merkezindeki okul öncesi 

okullarda görev yapan altı öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin tamamı kadındır ve mesleki 

kıdemleri 8 ile 15 yıl arasında değişmektedir. Katılımcılar gönüllü olarak çalışmaya katılmışlardır. 

Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, öğretim yaptıkları sınıflarında karşılaştıkları en önemli 

problemlerden birisini çözmeye yönelik olarak eylem araştırması süreci planlamışlar ve bu planı 

uygulamaya devam etmektedirler.  

Çalışma halihazırda devam etmekte olup, çalışmanın ilk verileri çalışmanın başlangıcında 

öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşmede elde edilmiştir. Yaklaşık 45 dakika süren odak grup 

görüşmesinde öğretmenlerin çoğu eylem araştırmasının ne olduğunu bilmediğini, biri adını duyduğunu 

ama detayını bilmediğini söyledi. Katılımcıların tamamı sınıflarında önemli eğitsel problemler 

yaşadıklarını, bunların bir kısmını kendi çabalarıyla çözdüklerini ancak bir kısmı ise çeşitli 

nedenlerden dolayı çözemediklerini ve bu problemleri nasıl çözecekleri konusunda kaygı duyduklarını 

belirtmiştir. Öğretmenlere bir hafta sonra eylem araştırmasının ne olduğu, amacı, adımları ve süreci 

hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilendirmeden sonra yapılan görüşmede, yaşadıkları ve 

çözemedikleri sorunları eylem araştırması aracılığıyla çözüp çözemeyecekleri sorulmuştur. 

Öğretmenlerin bazıları bu yöntemin işlerine yarayacağını ve problemleri çözmelerinde etkili 

olabileceğini ifade ederken, bazıları ise bu konuda kararsız kalmışlardır. Çalışmada yer alan 

öğretmenler ilerleyen haftalarda problemlerini belirlemişler, problem konusu ile ilgili literatür taraması 

yapmışlar, problem konusunda öğrencilerden, velilerden ve diğer öğretmenlerden veriler toplamışlar, 

daha sonra problemi nasıl çözecekleri konusunda literatürün yanı sıra grupta bulunan diğer 

katılımcıların da görüşlerini alarak çeşitli etkinlik ve uygulamalar geliştirmişlerdir. Bunun devamında 

problemi çözmeye yönelik eylem araştırması planı yaparak, uygulamalarına başlamışlardır. 
 

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitimi, aksiyon araştırması, mesleki gelişim  
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The Use of Action Research To Solve Educational Problems Encountered 

By Preschool Teachers  
 

ABSTRACT 

 

Teaching profession, like most professions, requires doing research, self-evaluation, self-

criticism, problem-solving by reflective thinking, and professionally to learn and develop continuously 

in these ways. When teachers solve the educational or instructional problems faced in classroom, it is 

more likely to ensure effective classroom management and classroom teaching, and students’ learning 

better. There are number of approaches, strategies, or methods that teachers can use to solve 

educational or teaching problems. One of them is action research. Action research has become one of 

the methods used in education and teaching environments both to solve problems and to contribute to 

better learning of students in recent years. Action research, in general, is based on the fact that a 

person or a group of people are aware of a problem, describing the problem, collecting data about the 

problem, making observations, trying with various ways to solve the problem, constantly evaluating 

oneself and seeing what they have done, doing the solutions or activities. In this way, teachers perform 

a continuous learning and development through research and inquiry. 

In this context, an action research method was used to solve the educational problems faced by 

pre-school teachers in this study. In fact, the study aimed both to promote the action research to 

teachers and to teach them how to apply and to help teachers solve educational problems they 

encountered through this method. In this regard, this study is important with respect to show that 

action research can be used as an effective tool by teachers at all grades, especially pre-school 

teachers, in solving the problems they face at school or class level. Action research, one of the 

qualitative designs was used in the present study. Sample consisted of six pre-school teachers who 

serve early childhood schools in Mersin which located in Mediterranean Region in Turkey. The 

sample consisted of six teachers who work in kindergartens in Mersin province, one of the coastal 

cities in the Mediterranean region in Turkey. All participants are female and their professional 

seniority ranges from 8 to 15 years. Teachers participated in the research voluntarily. Participants 

planned an action research process to solve one of the most important problems they encountered in 

their teaching classes and they continue to implement this plan. 

Although the study is yet going on, the first data was obtained by face-to-face interviews with 

teachers at the beginning of the study. Most of the teachers at the focus group interview, which lasted 

about 45 minutes, said that they did not know what the action research was; only one said that she 

heard its name but did not know the details. All of the participants stated that they had experienced 

important educational problems in their class, solved some of these problems with their own efforts, 

but some of the teachers reported that they failed to solve these problems due to various difficulties or 

worried how to solve these problems. A week later, the participants were informed about what the 

action research was, what it was, what steps were taken, and the process. After this informing, they 

were asked whether they could solve the problems they experienced and the problems they could not 

solve by means of an action research. While some of the teachers expressed that this method would 

work and might be effective in solving the problems, others were undecided about this. In the 

following weeks, the participants identified the problems, made a literature review on the topic of the 

problem, and gathered data on the problem from students, parents and other teachers. Then they 

developed teaching activities and practices, taking the opinions of other participants as well as the 

literature on how to solve the problem. After that, they started to implement the action research plan to 

solve the problem. 
 

Keywords: Pre-school education, action research, professional development 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada deneysel diyabet oluşturulmuş ratlarda buğday çiminin kan parametrelerine ve 

lipit profili üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Çalışmada kullanılan ratlar rastgele seçilerek her 

biri 8 rattan oluşan 4 gruba ayrıldı: Kontrol grubu, tek doz 1 ml fosfat-sitrat tamponu (pH: 4.5) 

verildi., Diyabet grubu;45 mg/kg tek doz streptozotosin ip enjeksiyon yapıldı., Buğday çimi grubu; 

ağızdan 10ml/kg/gün 6 hafta buğday çimi ektraktı verildi, Diyabet+Buğday çimi grubu;45 mg/kg tek 

doz streptozotosin ip enjeksiyon yapıldı ve ağızdan 10ml/kg/gün 6 hafta buğday çimi ektraktı verildi. 

Deneysel çalışma tamamlanınca 6 haftanın sonunda kan örnekleri alındı.Hematolojik parametreler kan 

sayım cihazı ile bakıldı. Elde edilen serumlarda trigliserit,kolesterol,LDL, VLDL, UHDL, düzeyleri 

otoanalizörde analiz edildi.RBC(p≤ 0.05),HCT(p≤ 0.05),PLT(p≤ 0.05),%LY(p≤ 0.05), değerleri 

diyabet grubunda düştüğü, Diyabet +Buğday çimi grubunda yükseldiği; WBC(p≤ 0.05),LYM(p≤ 

0.05),MO(p≤ 0.05),NEU(p≤ 0.05),%MO(p≤ 0.05),%NEU(p≤ 0.01),düzeylerinin diyabet grubunda 

yükseldiği Diyabet +Buğday grubunda düştüğü istatistiki olarak belirlendi.Diyabet+buğdayçimi 

grubunda ise diyabet grubuna göre trigliserit(p≤ 0.05),VLDL(p≤ 0.05)düzeylerinin istatistiki olarak 

önemle azaldığı HDL(p≤ 0.05) düzeyinin yükseldiği tespit edildi.Serum kolesterol düzeylerinde 

gruplar arası önem bulunmadı.Sonuç olarak; buğday çiminin STZ ye bağlı diyabette oluşan 

hematolojik ve bazı serum lipit düzeyindeki bozuklukların düzeltilmesinde etkili olabileceği 

düşünüldü.Bu değişimlerin açıklanabilmesi için uzun süreli ve moleküler çalışmalar yapılmalıdır. 
 

Anahtar kelimeler: Diyabet, buğday çimi, hematoloji, lipit 
 

Effect of Wheatgrass on Some Lipid and Hematological Parameters in 

Diabetic Rats  
 

ABSTRACT 
 

This study was aimed to search the effect of wheatgrass on the hematologic findings and some 

lipid parameters in rat with diabetes. The rats which are used in the study were randomly divided into 

4 groups that each of has 10 rats: Control group; 1 ml single dose phosphate-citrate buffer injected 

i.p(pH: 4.5).,Diabetes group; 45 mg/kg single dose streptozotocin injected i.p., Wheatgrass group; was 

given oral wheatgrass (10ml/kg/day) for 6 weeks, Diabetes +Wheatgrass group; 45 mg/kg single dose 

streptozotocin injected i.p. and wheatgrass (10 ml/kg/day) was given by oral during 6 weeks. After the 

process of experiment during 6 weeks, blood sample were taken.Haematological parameters were 

analized by Vet blood cell counter in whole blood.The analysis of triglycerides,total 

cholesterol,VLDL, HDL, activities were done by autoanalyser.The higher levels glucose levels were 

found in the group of diabetes. On the other hand in the group of Diyabetes+Wheatgrass it was 

determined that the levels of triglycerides(p≤ 0.05),VLDL(p≤ 0.05), WBC(p≤ 0.05),LYM(p≤ 

0.05),MO(p≤ 0.05),NEU(p≤ 0.01),%MO(p≤ 0.05),%NEU(p≤ 0.05) statiscally decreased, but the 

HDL(p≤ 0.05), RBC(p≤ 0.05),HCT(p≤ 0.05),PLT(p≤ 0.05),%LY(p≤ 0.05) increased compared to 

Diyabetes group. The statistical significance were not found in the level of serum cholesteol 

differences between the groups.As a conclusion, it was determined that wheatgrass may treatment 

effect against STZ-induced changes in some lipid and hematological indices in the diabetic rats. These 

changes can be explained clearly with be longer term and molecular studies. 

Keywords: Wheat Grass, Diabetes, blood,Lipid  
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Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Bası Yarası ve İlişkili 

Faktörlerin İncelenmesi: Sistematik Derleme 
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ÖZET 
 

Bası ülserleri; yoğun bakım ünitelerinde sık görülen, maliyeti ve mortaliteyi arttıran ve sık 

karşılaşılan bir problemdir. Yatağa bağımlı olmak başta olmak üzere birçok faktör yoğun bakım 

ünitesinde yatan hastalarda bası ülseri gelişmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı yoğun 

bakım ünitesinde yatan hastalarda bası yarası gelişme sıklığı ve bası yarası gelişmesine neden olan 

faktörleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların incelenmesidir. Bu amaçla Pubmed ve EBSCO veri 

tabanları kullanılarak konu ile ilgili çalışmalar incelenmiş olup bunlardan çalışmaya dahil edilme 

kriterlerini taşıyan toplam 6 çalışma örnekleme alınmıştır. Çalışmayı tararken anahtar kelime olarak 

“Yoğun bakım ünitesi/intensive care unit”, “Bası ülserleri/pressure ulcers-decubitus ulcers” ve “risk 

faktörleri/risk factors” kullanılmıştır. Çalışmaya konu ile ilgili derlemeler, meta analizler ve vaka 

çalışmaları dahil edilmemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular yoğun bakım ünitelerinde bası ülseri 

insidansının %7-53 arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca bası yarasının hastaların bilinç düzeyi, 

sedasyon ve mekanik ventilasyon süresi, beslenme tipi ve ödem varlığı ile ilişkili olduğu 

belirtilmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar farklı yoğun bakım ünitelerinde olup, araştırma şekillerinin 

homojen olmadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda bası 

yarası gelişim insidansının değişiklik gösterdiği ve ilişkili faktörlerin benzer olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda bası yarası gelişim sıklığı ve buna neden olan 

faktörlerin belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın yoğun bakım 

hastalarında bası yarası sorununun önemini vurgulama ve konu ile ilgili önleyici çalışmalara veri 

kaynağı olacağı düşünülmektedir. 
 

Anahtar kelimeler: yoğun bakım ünitesi - intensive care unit, bası ülserleri  

 

Investigation of The Pressure Ulcers and Related Factors in Intensive Care 

Unit Patients: Systematic Review 
 

ABSTRACT 
 

Pressure ulcers are the problems encountered frequently and observed mostly in intensive care 

units through enhancing mortality and finance. Principally with immobile patients, many factors cause 

pressure ulcers develop for patients staying in intensive care units. The aim of this study is to identify 

studies in relation to factors that cause pressure ulcers develop and developing frequency of pressure 

ulcers for the patients staying in intensive care units. For this reason, by using the Pubmed and 

EBSCO database studies related with the subject were detected and total 6 studies proper to study 

criterias were taken into examination. “Intensive care unit”, “pressure ulcers-decubitus ulcers” and 

“risk factors” were used as the key words while scanning the literature. Reviews regarding the study, 

meta analyses and case studies were not included. Findings obtained from the studies reveals that the 

pressure ulcer incidence is between 7-53%. Moreover, pressure ulcer is reported in relation with 

conscience level of patients, sedation and mechanic ventilation period, diet type and edema. Studies 

dealing with studies are from various intensive care units and study methods are not homogenous. As 

a result of this study, pressure ulcer development incidence reveals variety and related factors are 

identified as similar. As a result, more research is needed to determine the incidence of pressure ulcers 

development and the factors that cause it in intensive care unit patients. This study is expected to 

emphasize the importance of pressure ulcer problems in intensive care patients and to provide data for 

preventive studies related to the subject. 
 

Keywords:  pressure ulcers, risk faktörleri - risk factors 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada theileriosisin sığırlarda kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri araştrılmıştır. 

Çalışma için 50 adet doğal theileria ile enfekte sığırdan (tedavi öncesi ve sonrası enfekte grup) ayrıca 

30 adet sağlıklı sığırdan EDTA’lı ve EDTA’sız tüplere kan alınmıştır. EDTA’LI tüplere alınan 

kanlardan mikroskopik inceleme için ince kan yaymaları hazırlanmıştır, yine bu kanlar PCR metodu 

ile DNA ekstrasyonu ve hematolojik parametre analizlerde kullanılmıştır. Yapılan ince frotilerde etken 

pozitif olan numuneler PCR ile de doğrulanmıştır. Kardiak troponin I (cTnI), aspartat aminotransferaz 

(AST), kretain kinaz- MB (CK-MB) ve kreatin kinaz (CK)’nın serum konsantrasyonları ölçülmüştür. 

Ayrıca koagulasyon parametrelerinden aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT), protombin 

zamanı (PT) ve D- Dimer (DD)’in plazma konsantrasyonları ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda 

enfekte sığırlarda anemi ve cTnI, AST, CK-MB, CK, APTT ve PT değerlerinde kontrol grubuna göre 

belirgin yükseklik tespit edilmiştir. Enfekte sığırlardan tedavi sonrası yapılan analizlerde bu 

seviyelerin düşmüş olduğu ve aneminin iyileşmeye başladığı tespit edilmiştir. D-Dimer seviyelerinde 

gruplar arasında istatiksel farklılıklar bulunamamıştır. Sonuçlar enfekte hayvanlarda anemi, 

koagulasyon bozuklukları ve hipoksinin theileriosisde miyokardial hasara sebep olabileceğine işaret 

etmektedir./ 

 

Anahtar kelimeler: Kardiyak troponin I, Anemi, Sığır, Kardiyak hasar 

 

ABSTRACT 

 

This study was undertaken to investigate the effects of theileriosis on the cardiovascular 

system in cattle. Blood samples were collected from 50 cattle in EDTA with tube and non EDTA tube 

, naturally infected with Theileria agent (as pretreatment and after treatment from infected group) and 

also 30 noninfected cattle. Blood with EDTA was used to prepare thin blood smears for microscopic 

examination, hematological analysis and to extract DNA for PCR analysis. All of the positive samples 

by thin blood smears were also determined to be positive by PCR. The serum concentrations of total 

cardiac troponin I (cTnI), aspartate aminotransferase (AST), creatine kinase (CK), and creatine kinase 

MB (CK-MB) were measured. Also coagulation parameters; plasma levels of activated partial 

thrombo plastin time (APTT), prothrombin time (PT) and D-Dimer were measured. The detected 

anaemia and cTnI, CK-MB, CK and AST levels indicated statistically significant differences between 

infected and healthy cattle but no statistically significant differences were found for DD levels 

between the two groups at the end of the analyzes. But also the reduce of anemia and decrease of cTnI, 

CK-MB, CK, AST, APTT and PT levels was investigated at the analyzes performed in the after 

treatment. The results imply that anemia, coagulations disorders and hypoxia in theileriosis in cattle 

can induce myocardial tissue damage. 

 

Keywords: Theileriosis, Cardiac troponin I, Anemia, Cattle, Cardiac injury/Theileriosis, 
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ABSTRACT 

 

In this study, a tobit model which is widely used for describing limited and dependent variable 

models is examined. 

The purpose of the study is to introduce the theoretical properties of the tobit regression 

model, to explain the situations in which it should be used, and to show the parameter estimation steps 

of the data sets with limited dependent variables encountered in the health field. 

Tobit regression model is a method used to describe limited dependent variable models. Tobit 

analysis is used in cases where some of the values of the dependent variable can’t be observed, as 

opposed to the known values of the independent variable, as opposed to the linear regression models. 

In some experimental processes, all values of the dependent variable can’t be reached. Since the values 

of the dependent variable are limited, they are called dependent models. Dependent variable values 

can sometimes be censored from bottom to top. When data is censored, small squares have been 

proved by simulation studies in many investigations that predictors of linear models are biased and 

inconsistent. STATA 11 program was used for the application of the tobit regression model. 

In this study, a tobit regression model was applied to investigate the effect of pre-operative 

age, weight, body mass index, ecodiography, biochemical laboratory findings on the postoperative 

status of 400 patients who underwent coronary artery bypass graft surgery. In the models censored on 

the right and left side, the variables that are thought to trigger the developments during and after the 

surgery were determined and the data infrastructure for this case was established.  

We consider that the use of tobit regression analysis should be widespread as it is encountered 

that the dependent variable values to be estimated in the researches in health field are censored and 

restricted from below and above. 
 

Keywords: Tobit Model, Censored Data, Truncated Data  

 

Tobit Regresyon Analizinin Sağlık Alanında Uygulaması  
 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, sınırlı ve bağımlı değişkenli modelleri açıklamada yaygın biçimde kullanılan 

tobit model incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı, tobit regresyon modelinin teorik özelliklerini tanıtmak, hangi durumlarda 

kullanılması gerektiğini açıklamak ve sağlık alanında da karşılaşılan bağımlı değişkeni sınırlı olan veri 

setlerinin parametre tahmin basamaklarını bir uygulama üzerinde göstermektir. 

Tobit regresyon modeli, sınırlı bağımlı değişkenli modelleri açıklamada kullanılan bir 

yöntemdir. Tobit analizi doğrusal regresyon modellerinin aksine bağımsız değişkenin bilinen 

değerlerine karşılık, bağımlı değişkenin değerlerinin bazılarının gözlenemediği durumlarda 

kullanılmaktadır. Bazı deney süreçlerinde bağımlı değişkenin tüm değerlerine ulaşılamamaktadır. 

Bağımlı değişkenin aldığı değerler sınırlı olduğu için bu modellere bağımlı değişkeni sınırlı modeller 

adı verilmiştir. Bağımlı değişken değeri bazen alttan ve üstten sansürlenebilir. Veri sansürlemesi 

olduğunda, en küçük kareler doğrusal modellerinin tahmin edicilerinin yanlı ve tutarsız olduğu birçok 

araştırmada simülasyon çalışmaları ile kanıtlanmıştır. Tobit regresyon modelinin uygulamasında 

STATA 11 programı kullanılmıştır.  

Bu çalışmada, koroner arter bypass cerrahi operasyonu geçiren 400 hastanın preoperatif 

dönemde kaydedilmiş yaş, kilo, vücut kitle indeksi, ekodiyografi, biyokimya laboratuvar bulgularının 

operasyon sonu durumlarına etkisi araştırılmak için tobit regresyon modeli uygulanmıştır. Sağdan ve 
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soldan sansürlenen modellerde, cerrahi sırasında ve sonrasında gelişen durumları tetiklediği düşünülen 

değişkenler belirlenerek bu vaka için veri alt yapısı oluşturulmuştur.  

Sağlık alanında yapılan araştırmalarda tahmin edilecek bağımlı değişken değerlerinin alttan ve üstten 

sansürlenmesi ve sınırlandırılması durumuyla karşılaşıldığı için tobit regresyon analizinin 

kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

Anahtar kelimeler: Tobit Model, Sansürlü Veri. Kırpılmış Veri 
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ÖZET 

 

Üzüm (Vitis vinifera L.) binlerce yıldır yetiştirilen, gerek taze gerekse de kurutulmuş olarak 

tüketilen bir üründür. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Çin ve İran ile birlikte, dünyanın en 

önemli Sultani çeşidi üzüm üreticilerinden biridir. Üzülerin organik asit ve şeker içerikleri, üzüm 

aroma karakteristiklerin belirlenmesinde en önemli parametrelerdir. Üzüm suyundaki en önemli 

organik asit tartarik asit olup, bu asidi malik, sitrik ve diğer asitler izlemekte, bu asitlerin üzüm 

suyundaki toplam miktarı genel olarak %1’ i geçmemektedir. 

Bu çalışmanın başlıca amacı, farklı kurutma uygulamalarının kurutma süresince Sultani çeşidi 

üzümlerin organik asit bileşimlerine etkisini belirlemektir. Türkiye’ nin Denizli ilinde bulunan iki 

farklı lokasyondan, (Çal, n=2, and Buldan, n=3 ilçeleri) 5 farklı bağa ait Sultani çeşidi yaş üzümler 

toplanarak her bir bağın üzümü üç alt örneklem oluşturacak şekilde bölünmüştür. Alt örneklemlerden 

birine hiçbir işlem yapılmadan natürel olarak, diğer iki alt örnekleme ise farklı soğuk daldırma 

çözeltileri uygulandıktan sonra güneş altında kurutulmuşlardır. Kurutma prosesi, örneklere uygulanan 

kurutma koşullarına bağlı olarak 17 ila 23 gün sürmüştür. Örneklerde kurutma işlemi süresince 

meydana gelen organik asit değişimleri doğrudan yaklaşımlı bir HPLC metodu ile fotodiodarray 

dedektörü ile belirlenmiştir. Kurutma işleminin sonunda, örneklerin tamamında, kurutma koşullarına 

bağlı olmaksızın, ortalama organik asit içerikleri 7.81 g kg-1’ dan 3.27 g kg-1 değerine ulaşarak 

önemli (p<0.05) düzeyde azalma gözlenmiştir. Varyans analiz sonuçlarına (ANOVA) göre, kurutma 

işleminde uygulanan proses parametrelerinin, bağ orijininin ve kurutma zamanının organik asitlerde 

meydana gelen değişime ortak etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. 
 

Anahtar kelimeler: Sultani, Tartarik asit, Malik asit, Sitrik asit, Kurutma 

 

Effect of Different Drying Treatments on Organic Acid Profile of Sultanas  
 

ABSTRACT 

 

Grapes (Vitis vinifera L.) have been cultivated and consumed either fresh or dried into raisins 

for thousands of years. Turkey is one of the most important producers of Sultana-type grapes of 

worldwide, along with the United States, Chile, China and Iran. Organic acids and sugar content of the 

grapes have been most important parameters for determining grape flavour characteristics. Organic 

acids mostly don’t exceed 1% of the total weigt of grape juice, tartaric acid generally the most 

important acid followed by malic, citric and other acids.  

The main objective of the study were to determine the effect of different drying treatments on 

organic acid composition of Sultanas during drying. The fresh grape bulk samples belonged to Sultana 

variety collected from five different vineyards from two different (Çal, n=2, and Buldan, n=3 districts) 

locations of Denizli province of Turkey and the bulk samples of each vineyard subdivided in to three 

parts. Three different treatments, one is naturally under the sun, the remaining two subsamples from 

each vineyard were dipped into cold dipping solutions and then dried in the sun. Depending on the 

drying conditions performed of the samples, the drying process took 17–23 days. Organic acids 

changes of the samples were determined during drying by using a straight forward HPLC method with 

diode array detection. At the end of drying process, the sample mean organic acid contents 

significantly decreased (p<0.05) from 7.81 to 3.27 g kg-1 regardless of drying treatments. ANOVA 

revealed that process parameter applied in the drying process, vineyard origins and drying time on 

total organic acid changes were statistically significant (p<0.05).  
 

Keywords: Sultana, Tartaric acid, Malic acid, Citric acid, Drying 
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ÖZET 

 

Elektromanyetik radyasyon kaynakları, günümüzde cep telefonu kullanımının yaygınlaşması 

ve baz istasyonlarının da devreye girmesiyle gittikçe artarak yaşamımızda yer almaktadır. Bu hızlı 

değişimin, özellikle de beyin gelişimini nasıl etkileyeceği bilim çevrelerinde ve toplumda önemli bir 

kaygı ve merak konusudur. Bu çalışma prenatal dönemde elektromanyetik alan maruziyetinin beyin 

gelişimi üzerine etkisi ile ilgili son on yılda deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmaların gözden 

geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu sistematik derlemede. literatür taraması için Pubmed ve EBSCO veritabanları ve 

“electromagnetic fields”, “prenatal”, “animal” ve “brain development” anahtar kelimeleri 

kullanılmıştır. Çalışmaya konu ile ilgili derlemeler, meta analizler ve vaka çalışmaları dahil 

edilmemiştir. Toplam 572 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu sistematik inceleme sonunda, son on yılda konu 

ile ilgili olarak deney hayvanları üzerinde kalitatif ve kantitatif çalışmalar yapıldığı görülmüştür. 

Yapılan bu çalışmalarda prenatal dönemde elektromanyetik alana maruz bırakılan hayvanlardan elde 

edilen yavruların beyin gelişimlerinin fizyolojik, histopatolojik, stereolojik ve biyokimyasal 

metodlarla değerlendirildiği belirlenmiştir. Çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, prenatal 

dönemde maruz kalınan elektromanyetik alanın süresinin ve frekansının sonuçları farklı şekilde 

etkilediği dikkati çekmiştir. Çalışmaların büyük bir kısmında prenatal dönemde elektromanyetik alan 

maruziyetinin beyinde oksidatif strese, hippokampustaki piramidal nöronların ve dentat gyrustaki 

granül hücrelerinin sayısında azalmaya ve nöronlarda morfolojik değişikliklere neden olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sistematik derleme ile elde edilen sonuçların hem gelecekte yapılacak çalışmaların 

kapsamlarını belirlemede, hem de sorunun çözümü için gerekli önlemlerin alınmasında işlev göreceği 

düşünülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: elektromanyetik alan - electromagnetic field, beyin gelişimi  

 

The Effect of Electromagnetic Field Exposure Over Brain Development in 

Prenatal Period: Systematic Review 
 

ABSTRACT 

 

  Today, electromagnetic radiation sources take place in our life gradually through common 

mobile usage and functioning of base stations. This rapid change is a significant subject of wonder for 

scientists and communities especially for its effect on brain development. This study was realized on 

the effect of electromagnetic field exposure over brain development in prenatal period by reviewing 

the studies applied on animals in the last ten years. In this systematic review Pubmed and EBSCO 

databases and electromagnetic fields”, “prenatal”, “animal” and “brain development key words were 

used. Reviews, meta analyses and case studies related with the subject were not included in this study. 

572 studies were reviewed totally. As a result of this systematic detection, calitative and cantitative 

studies over experimental animals in the last ten years were observed. In these studies applied, brain 

developments of young animals that were exposed to electromagnetic field in prenatal period were 

evaluated with physiological, histopathological, stereological and biochemical methods. Through the 

data obtained from the studies, electromagnetic field period and frequency in prenatal period were 

detected to affect the results in a different way. Eelectromagnetic exposure in prenatal period causing 

occidative stress and reduction in the number of hippocampal pyramidal cells and granule cells in 
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dentat gyrus were detected. Within this systematic review, the results to identify the context of the 

studies in the future and the possible measures to be taken are expected to function. 

 

Keywords: brain development, prenatal periyod - prenatal period 
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ÖZET 

 

Günümüzde ülke ekonomilerinin öncüsü olan otomotiv sektörünün tamir bakım dallarından 

bir tanesi olan oto boya atölyeleri küçük sanayi sitelerinde önemli bir iş kolu olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. İş güvenliği kanunun tam olarak yürürlüğe girmediği ve yönetmeliklerin tam olarak 

uygulanmadığı ülkemizde küçük sanayilerde bulunan oto boya atölyelerinde de iş güvenliği 

kurallarının gerektiği gibi uygulanmadığı gözlemlenebilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Karaman ilindeki oto boya atölyelerinin iş güvenliği açısından 

incelenerek iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenlik endekslerinin belirlenerek çalışanlarda 

oluşabilecek meslek hastalığı risklerini ortaya koymaktır.  

Bu doğrultuda Karaman ili küçük sanayi sitesi içinde bulunan 5 adet oto boya atölyesi Elmeri 

yöntemi ile incelenmiş her bir atölyenin güvenlik endeksleri belirlenmiştir. Oto boya prosesi içinde 

kullandıkları kimyasal maddeler incelenmiş ve bu kimyasalların oluşturabileceği meslek hastalığı 

riskleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Otomobil, Boya, Elmeri, Atölye 

 

Investigation of Auto Painting Workshops By Elmeri Job Security 

Performance Monitoring Method and Investigation of Occupati 
 

 ABSTRACT 

 

The automotive paint shop, which is one of the repair and maintenance branches of the 

automotive industry, which is the pioneer of the country's economy today, continues its activities as an 

important business line in small industrial sites. 

It can be observed that the rules of occupational safety do not apply as required in the auto 

paint workshops in small industrial sites in our country where the legislation does not fully apply and 

the regulations are not fully applied. 

The aim of this study is to determine the occupational diseases risks that may occur in the 

employees by determining the safety indices in terms of occupational health and safety by examining 

the car paint workshops in Karaman province in terms of work safety. 

In this direction, the safety indexes of each workshop examined by 5 automobile paint shops 

located in the small industrial site of Karaman province were examined by the Elmeri method. The 

chemical substances used in the auto paint process have been investigated and the risks of 

occupational diseases which these chemicals can create have been tried to be revealed. 

 

Keywords: Automobile, Paint, Elmeri, Workshop. 
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Aktif Güç Filtresinin Aşırı Yük Durumunda Çalıştırılması  

Murat kale* 

Düzce Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Güç elektroniği elemanları içeren yüklerin (ofis ortamlarında bilgisayarlar, yazıcılar; 

endüstriyel ortamlarda doğrultucular, eviriciler ve ark fırınları gibi) hızla artması, beraberinde 

harmonik akım ve reaktif güç gibi güç kalitesi problemlerini getirmektedir. Pasif güç filtreleri artan 

harmonik problemlerinin çözümünde yetersiz kaldığı için aktif güç filtrelerinin kullanımı artmaktadır. 

Aktif güç filtreleri kullanılacakları yerdeki yük akımlarının harmonik miktarına göre tasarlanırlar. 

Zamanla sisteme yeni doğrusal olmayan yükler eklenirse aktif güç filtresinin güç oranının aşılması 

ihtimali ortaya çıkacaktır. Bu durumda aktif güç filtresi sadece tasarlandığı güç oranında filtreleme 

yapmaya devam edecektir ve harmoniklerin tamamını filtreleyemeyecektir.  

Bu çalışmada, aşırı yük durumunda iki faklı akım sınırlama yöntemi karşılaştırılacaktır. 

Birinci yöntemde, aşırı yük durumunda aktif güç filtresi tasarlandığı güç oranında seçili harmonikleri 

yok etmektedir. İkinci yöntemde, aktif güç filtresi tasarlandığı güç oranıyla orantılı olarak bütün 

harmonikleri azaltmaktadır. Her iki yöntem hem bilgisayar simülasyonunda hem de laboratuvar 

prototipi hazırlanarak test edilmiştir. Her iki yöntemin birbirine göre üstünlükleri ve olumsuz yanları 

elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak sunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Aktif güç filtreleri, harmonikler, seçili harmonik eleme  

 

The Operation of Active Power Filter in Overload Condition 
 

ABSTRACT 

 

The rapid increase of the power electronics devices (i.e. computers and printers in office and 

rectifiers, inverters and AC electric arc furnaces in industry) has caused important power quality 

problems such as harmonic currents and reactive power in the electric power system. The use of active 

power filters is increasing because passive power filters are insufficient to solve increasing harmonic 

problems. The active power filters are designed considering the harmonic amount of the load currents 

in the places where they are used. If the new non-linear loads are added to the system in time, the 

possibility of exceeding the power ratio of the active power filter will arise. In this case, the active 

power filter will continue to filter only the power has been designed and will not be able to filter out 

all of the harmonics. In this study, two different current limiting methods has been compared in case 

of overload. In the first method, the overloaded active power filter cancels the selected harmonics at 

the power ratio that has been designed. In the second method, the active power filter reduces all 

harmonics at the rate of the power ratio that it has been designed. Both methods have been tested both 

in computer simulation and in laboratory prototype. The advantages and disadvantages of both 

methods are presented considering the results obtained. 

 

Keywords:  Active power filter, harmonics, selected harmonisc elimination 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada deneysel diyabet oluşturulmuş ratlarda buğday çiminin Total Antioksidan 

(TAS)-Oksidan Kapasitesine (TOS) ve DNA hasarı ile pankreas dokusu üzerine etkisinin araştırılması 

amaçlandı. Çalışmada kullanılan ratlar rastgele seçilerek her biri 8 rattan oluşan 4 gruba ayrıldı: 

Kontrol grubu, tek doz 1 ml fosfat-sitrat tamponu (pH: 4.5) verildi., Diyabet grubu;45 mg/kg tek doz 

streptozotosin ip enjeksiyon yapıldı., Buğday çimi grubu; ağızdan 10ml/kg/gün 6 hafta buğday çimi 

ektraktı verildi, Diyabet+Buğday çimi grubu;45 mg/kg tek doz streptozotosin ip enjeksiyon yapıldı ve 

ağızdan 10ml/kg/gün 6 hafta buğday çimi ektraktı verildi. Deneysel çalışma tamamlanınca 6 haftanın 

sonunda kan örnekleri ve pankreas dokuları alındı. Elde edilen serumlarda TAS TOS seviyeleri 

kolorimetrik kitlerle, DNA hasarı ELISA kiti ile ve glikoz düzeyleri analiz edildi. Alınan pankreas 

dokuları histopatolojik açıdan incelendi. Diyabet grubuna göre Diyabet+buğday çimi grubunda TOS 

değerlerinin p<0.05 önemde OSI’ nin de p<0.01 önemle glikoz düzeyinin (p<0,001) azaldığı ve 

histopatolojik olarak da iyileşme görüldüğü belirlendi. TAS değerleri Buğday çimi grubundaki ratlarda 

p<0.05 önemde diğer gruplardan yüksek bulundu. Serum 8OHdG düzeylerinde gruplar arası önem 

bulunmadı. Sonuç olarak; buğday çiminin antihiperglisemik etkisi ve antioksidan etkisi olduğu 

kanısına varılmıştır. Buğday çimi diyabet durumunda; kan şeker düzeyini düşürmek ve diyabette 

oksidatif durumu hafifletmek için kullanılabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Buğday çimi, diyabet,DNA hasarı,TAS,Beta hücresi 

 

 

Effect of Wheatgrass on Dna Damage, Oxidative Stress Index and 

Histological Findings in Diabetic Rats(Poster) 
 

 

ABSTRACT 

 

This study was aimed to search the effect of wheatgrass on the Total Antioxidan (TAS)-

Oxidan Status (TOS) and DNA damage in rat with diabetes. The rats which are used in the study were 

randomly divided into 4 groups that each of has 10 rats: Control group; 1 ml single dose phosphate-

citrate buffer injected i.p(pH: 4.5).,Diabetes group; 45 mg/kg single dose streptozotocin injected i.p., 

Wheatgrass group; was given oral wheatgrass (10ml/kg/day) for 6 weeks, Diabetes +Wheatgrass 

group; 45 mg/kg single dose streptozotocin injected i.p. and wheatgrass (10 ml/kg/day) was given by 

oral during 6 weeks. After the process of experiment during 6 weeks, blood sample and pancreas 

tissue were taken. The analysis were done of blood glucose levels, TAS, TOS levels by colorimetric 

kits; DNA damage by ELISA kits in serum. The pancreas tissues were examined histopathologically. 

In the group of Diabetes+Wheatgrass was determined that the levels of glucose levels(p<0,001),TOS 

(p<0.05) and OSI (p<0.01) statistically decreased and heal histopatolojical compared to diabetes 

group. In the group of Wheatgrass was determined that the levels of TAS p<0.05 statistically increased 

from other groups. The statistical significance were not found in the level of serum 8OHdG 

differences between the groups. The beta cells were seen to increase in the group receiving wheatgrass 
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for therapeutic purposes.As a conclusion, it was determined that wheatgrass strengthened the anti-

oxidant defense system and reduced the glucose level in diabetic rats. 

 

Keywords: Wheat Grass, Diabetes, DNA damage, TAS, Beta cell  
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ÖZET 

 

Metaforun sözlükteki anlamı: “Benzer veya gibi kelimelerini kullanarak yapılan açık bir 

karşılaştırma olan mecazdan farklı olarak, benzemeyen iki varlık/şey arasındaki karşılaştırmayı ifade 

eden söylem biçimi” (Encyclopaedia Britannica, 2017) şeklindedir. Metaforlar günlük yaşamdaki 

kullanımının dışında, eskiden beri eğitim ve öğretim amaçlı da karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin, 

metaforları bilinçli veya bilinçsiz olarak genellikle fikirleri, kavramları ve soyut şeyleri açıklamak için 

kullandıkları görülmektedir. Metaforlar, bilimsel kavramların daha kolay anlaşılmalarını sağlarlar. 

Öğretim amaçlı metaforlar; öğrencilerin dünyaya bakış açılarını değiştirmek için anahtar rol 

oynayacak güçtedir (Sanchez, Jose ve Victor, 2000). Benzer şekilde fen eğitiminde “metaforik 

düşünme ve öğrenme”, soyut kavramların somutlaştırılması için kullanılan tekniklerden birisidir 

(Afacan, 2011). Fen alanında soyut veya karmaşık bazı kavramların anlaşılmasında veya öğrenciler 

tarafından bunların nasıl algılandığının ortaya çıkarılmasında da metaforlar kullanışlı tekniklerden 

veya araçlardan biri olarak kullanılabilir. Bu çalışmada üzerinde çalışılan plazma kavramı da fizik 

öğretimi alanında öğrenciler tarafından zihinsel yönden tam olarak yapılandırılamayan veya 

somutlaştırılamayan kavramlardan biridir. Bu bağlamda, bu çalışmada fen alanındaki soyut 

kavramlardan biri olan ve öğrenilmesi sürecinde kavram yanılgılarının meydana geldiği düşünülen 

plazma kavramına ilişkin fizik bölümünü bitirmiş olan veya bitirme aşamasında olan fizik öğretmen 

adaylarının ne bildikleri ve zihinlerinde plazma kavramını nasıl canlandırdıkları metaforlar aracılığıyla 

belirlemek amaçlanmıştır. 

Fizik öğretmen adaylarının plazma kavramını nasıl algıladıklarını betimlemeyi amaçlayan bu 

çalışma nitel araştırmaya dayalı olarak tasarlanmıştır. Nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan 

metaforlar (Yıldırım ve Şimşek, 2006) aracılığıyla katılımcıların plazma kavramına yönelik algıları 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Kırıkkale Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde 2014-2015 akademik 

yılında yürütülen pedagojik formasyon programında öğrenim gören toplam 85 fizik öğretmen adayı 

çalışma grubunu oluşturmuştur. Fizik öğretmen adaylarının “plazma” kavramına yönelik algılarını 

belirlemek için açık uçlu ifadelerden yararlanılmıştır. Katılımcılardan “Plazma …….. ya benzer veya 

…….... gibidir. Çünkü……” şeklinde bırakılan boşlukları doldurmaları istenmiştir. Çalışma elde 

edilen metaforlar incelendiğinde maddenin dördüncü hali, üstün iletkenlik, sıcak ve soğuk plazma gibi 

tanımsal / kavramsal metaforlar daha sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Bununla birlikte daha az 

frekansa sahip olsa da güneş, yıldız, katı-sıvı geçişi, alev, yanardağ, şimşek, floresan gibi örneklere 

benzetimler yapılmıştır. Dolayısıyla günlük yaşamla ilişkilendirmenin daha yüksek bir frekansa sahip 

olmaması kavramların bilgi düzeyde kaldığının göstergesi olabilir. Bununla birlikte plazma televizyon, 

jöle, görünmeyen ve tanımlamayan gibi ifadeler kavramsal yanılgılara da gönderme yapmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Plazma, fizik öğretimi, fizik öğretmen adayları  

 

Metaphorical Perceptions of Physics Teacher Candidates About Plasma 

Concept  
 

ABSTRACT 

 

Metaphor is a figure of speech that implies comparison between two unlike entities, as 

distinguished from simile, an explicit comparison signaled by the words like or as (Encyclopedia 

Britannica, 2017). Apart from the use of metaphors in everyday life, it has long been antagonistic to 

education and teaching. Teachers seem to use metaphors consciously or unconsciously to explain 

ideas, concepts, and abstract things. They make scientific concepts easier to understand. Metaphors for 
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teaching purposes; It is likely to play a key role in changing students' attitudes toward the World 

(Sanchez, Jose ve Victor, 2000). Similarly, in science education "metaphorical thinking and learning" 

is one of the techniques used for the concretization of abstract concepts (Afacan, 2011). Metaphors can 

also be used as one of useful techniques or tools for understanding some abstract or complex concepts 

in the field of science or for explaining how they are perceived by students. The concept of plasma 

studied in this study is also one of the concepts that cannot be fully structured or concretized 

cogntively by students in the field of physics teaching. In this context, it is aimed to determine through 

metaphors what physics teacher candidates know about the concept of plasma and how they reflect 

this concept in their minds. 

This study is based on qualitative research. Metaphors, one of the qualitative data collection 

methods, were used as an data collection tool in this study. 85 preservice physics teachers from Gazi 

University and Kırıkkale University in Turkey consisted of the sample. Open-ended expressions were 

used to determine the perceptions of physics teacher candidates for the concept of "plasma". 

Participants were asked to fill in the gaps left in the form given in the following; "Plasma ...... or 

something like ....... Because ...... ". When the metaphors obtained from the study are examined, 

descriptive/conceptual metaphors such as the fourth state of matter, superconductivity, hot and cold 

plasma are seen to be preferred more frequently. Although it has less frequency, participants produced 

different metaphors such as sun, star, solid-liquid transition, flame, volcano, lightning, fluorescence 

about plasma. Therefore, the fact that the association with daily life does not have a higher frequency 

may be a indicator that the concepts remain in the level of knowledge. Also, some pre-service teachers 

likened plasma to plasma television, jelly, invisible and non-descriptive expressions; these findings 

showed that these students have misconceptions about the plasma concept. 

 

Keywords: plasma, teaching physics, physics teacher candidates 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada üretim alanın etkinliğinin arttırılması ve tesis yerleşim planının yeniden 

düzenlenmesi konusu ele alınmıştır. Çalışmada Osmaniye ilinde bulunan bir üretim tesisinde tesis 

Yerleşim Düzenleme Problemi(TYDP) ele alınmıştır. Bu problemde taşıma zamanının minimize 

edilmesi amaçlanarak dinamik programlama yaklaşımı ile optimum yerleşim düzeni elde edilmeye 

çalışılmıştır. Uygulamanın yapıldığı tesiste kaynak, kesme, pres ve boya bölümleri bulunmaktadır. 

Ayrıca firmanın ürettiği ürünler dinamik bir yapıya sahip olup dönemsel olarak farklılık 

göstermektedir. Dolayısı ile tek bir ürün çeşidine göre yerleşim yapmak mümkün olmamaktadır. Bu 

nedenle öncelikli olarak firmanın ürettiği ürün çeşitleri ve üretim miktarları geçmiş veriler incelenerek 

analiz edilmiştir. En çok üretilen ürünler listelenerek ilk 3 adeti için öncelikle iş akış şemaları daha 

sonra ise gezi diyagramları ve faaliyet ilişki diyagramları çıkarılmıştır. Gezi diyagramına göre 

aralarında en çok gidiş geliş olan işlemler sıralanmıştır. Buna göre öncelikle bölümlerin yerleşimi 

gerçekleştirilmiş sonra ise makinelerin yerleşimi planlanmıştır. Çalışma sonucunda taşımada en çok 

zaman kaybının lpg tank üretimi esnasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Firma hem boyut olarak hem 

de ağırlık olarak fazlasıyla büyük olan lpg tanklarından 1 günde ancak 1 adet üretebilmektedir. 

Çalışma ile ilişki-faaliyet yerleşim yöntemi kullanılarak, üretilen ürünlerin büyüklükleri de dikkate 

alınarak taşıma zamanlarını azaltacak yeni bir tesis yerleşimi planlanmıştır. Sonuç olarak önerilen tesis 

yerleşimi ile lpg tank üretimi için üretim miktarında % 50 oranında iyileşme elde edilebileceği 

belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Tesis Planlama, Gezi Diyagramı, Faaliyet İlişki Diyagramı 

 

Dynamic Facility Settlement Problem: An Application in Osmanıye  
 

ABSTRACT 

 

In this study, the improvement of the efficiency of the production area and the reorganization 

of the facility layout plan are discussed. In the study, the facility layout problem (TYDP) was dealt 

with in a production facility located in Osmaniye province. In this problem, it has been tried to achieve 

optimum layout by dynamic programming approach with the aim of minimizing the transport time. 

The company has resources, cutting, press and paint departments. In addition, the products produced 

by the firm have a dynamic structure and show periodic differences. Therefore, it is not possible to 

settle according to a single product. For this reason, the product varieties and production quantities 

produced by the firm were analyzed. The most produced products are listed and work flow charts, trip 

diagrams and activity relationship diagrams are drawn for the first three. According to the trip 

diagram, the most frequent transactions are listed. According to this, first of all the settlement of the 

departments has been realized and then the settlement of the machines has been planned. As a result, it 

was determined that the most waste of time in transport was realized during lpg tank production. The 

company is able to produce only 1 in 1 day from LPG tanks, which are both very large in size and 

weight. In the study, relationship-activity settlement method is used and a new facility settlement is 

planned which takes into account the size of the products produced and reduces the transportation 

time. As a result, it was decided to increase the LPG tank production by 50% with the proposed 

facility layout. 
 

Keywords: Facility Planning,Trip Diagram, Activity Relationship Diagram 
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ÖZET 
 

Giriş ve Amaç: Jinekolojik kanserler, kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer almaktadır ve 

görülme sıklığı giderek artmaktadır. Jinekolojik kanserlerin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri 

çok boyutludur. Jinekolojik kanserlerde uygulanan tanı ve tedavi işlemleri, kadınların genel iyilik 

hallerini etkilemenin yanı sıra kadınlık, benlik saygısı, beden imajı, cinsel kimlik ve üreme yeteneği 

ile ilgili yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli sağlık sorunlarına da neden olmaktadır. 

Bunun yanı sıra, jinekolojik sorunların tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlere ilişkin teknolojik 

ilerlemelerde sürekli devam etmektedir. Bu teknolojik ilerlemelerden biri robotların cerrahide 

kullanımıdır. Robotik cerrahi uygulamaları olarak adlandırılan bu cerrahi yöntem hem teknik hem de 

klinik olarak birçok avantajlar sağlamaktadır. Robotik cerrahi, üç boyutlu yüksek çözünürlü görüş, 

gelişmiş ergonomi, insan el bileğine benzer tasarlanmış ileri düzeyde hareket edebilen enstrumanların 

varlığı, el titremesini elimine etme gibi cerraha birçok avantajlar sunmaktadır. Bu teknik avantajlar; 

hastanın hastanede kalış süresini, kan kaybını, postoperatif ağrı düzeyini, transfüzyon gereksinimini, 

yara yeri enfeksiyonu riskini en aza indirerek hastanın perioperatif sonuçlarını olumlu olarak 

etkilemektedir. Böylelikle hastalar cerrahi sonrası normal yaşantılarına daha kısa sürede dönmektedir. 

Bu avantajlar robotik cerrahinin daha yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur. Robotik 

cerrahinin hasta sonuçları üzerine birçok olumlu sonuçları olmasına rağmen bir hastanın cerrahi 

yaklaşım tercihinde önemli bir faktör olan Yaşam Kalitesine (QoL) ilişkin literatürde yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Jinekolojik robotik cerrahi operasyonu olan kadınların yaşam kalitelerine ilişkin 

yapılmış çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu sistematik derlemenin amacı, jinekolojik kanser tanısı almış 

kadınların robotik cerrahi sonrası sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini incelemektir.  
 

Yöntem: Bu sistematik derlemede “Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi”, “Robotik Cerrahi”, “Jinekolojik 

Kanser” anahtar kelimeleri kullanılarak, İngilizce ve Türkçe veri tabanları (Pubmed,, CINAHL, 

Sciencedirect, Ovid, Cochrane Library, and Ulakbim) taranmıştır. Bu amaçla 2007-2017 yılları 

arasında yayınlanan orijinal araştırmalar değerlendirilmiştir. Tarama sonucunda 32 araştırmaya 

ulaşılmış ancak araştırmaların başlık ve özetleri doğrultusunda yapılan inceleme sonucu 25’i araştırma 

dışı bırakılmıştır. Toplam 7 araştırma değerlendirilmiştir.  
 

Bulgular: Bu sistematik derleme sonucunda jinekolojik robotik cerrahi sonrası hastaların klinik 

sonuçlarının açık cerrahi ve laparoskopik prosedürlere göre daha iyi olduğu bulunmuştur. Jinekolojik 

robotik cerrahi operasyonu sonrası kadınlar günlük yaşam aktivitelerine daha kısa sürede döndüğü ve 

yaşam kalitelerinin daha az oranda etkilendiği saptanmıştır. Kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kaliteleri 

robotik cerrahi sonrası iki hafta içerisinde tekrar cerrahi öncesi dönem ile aynı düzeye döndüğü 

belirtilmiştir. 
 

Sonuç: Jinekolojik robotik cerrahi sonrası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kaliteleri hızlı bir şekilde 

cerrahi öncesi dönem ile aynı düzeye dönmüştür. Jinekolojik robotik cerrahi sonrası kadınların yaşam 

kalitesini, diğer cerrahi prosedürler ile karşılaştırmalar yaparak değerlendiren daha fazla sayıda kanıta 

dayalı çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Robotik Cerrahi, Yaşam Kalitesi, Jinekolojik Kanserler 
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Health Related Quality of Life After Robotıc Surgery for Women with 

Gynecologic Cancer: A Systematic Review 
 

ABSTRACT 

 

 

Introduction and Purpose: Gynecologic cancers are the most common cancer in the female genital 

tract in the developed world and the incidence is rising. The negative effects of gynecologic cancers on 

women’s health are multi-dimension. Gynecologic cancers and their treatments not only affect the 

general well-being of women, but can have specific impacts on femininity, self-esteem, and body 

image. In addition, sexual health following gynecologic cancer surgery can be impacted by 

modification of genitalia and/or loss of childbearing capacity, decreased libido, and surgical 

menopause. On the other hand, technological advances continue to revolutionize the surgical 

management of gynecologic conditions. One of these technological advances is surgical robotics. 

Computer-assisted laparoscopic surgery (a.k.a robotic surgery) has provided many advantages, both 

technical and clinical. Robotic surgery (RS) offers advantages of 3-D high definition vision, improved 

ergonomics, articulated instruments with increased range of motion, and elimination of hand tremor. 

The technical advantages also have a favorable effect on the perioperative outcomes of the patient. 

These advantages include reduced hospital length of stay, loss of blood, postoperative pain level, and 

transfusion. These advantages have lead to a more widespread use of RS. Although RS is associated 

with a shorter hospital stay and fewer perioperative and postoperative complications, we currently lack 

information regarding other elements such as Qality of Life (QoL) that are important factors in a 

patient’s preference for surgical approach. Knowledge regarding QoL of the women underwent robotic 

gynecologic surgery is still limited, and a few research and review have been conducted to disclose the 

results for gynecologic cancer specifically. The objective of this systematic review was to critically 

review and synthesize original research published between 2007 and 2017 focused on examining 

health related quality of life (HRQoL) outcomes after robotic surgery for women with gynecologic 

cancer. 
 

Methods: We searched English and Turkish databases (Pubmed,, CINAHL, Sciencedirect, Ovid, 

Cochrane Library, and Ulakbim) by using key words “Health Related Quality of Life”, “Robotic 

Surgery” and “Gynecologic Cancer”. A total of 32 records were identified through the search. We 

excluded 25 after examining the titles and abstracts, based on exclusion criteria. A total of 7 articles 

were obtained to conduct the full-text research. 
 

Results: The present systematic review found that clinical outcomes of the patients after robotic 

gynecologic surgery were better than open laparotomy procedures and laparoscopy. Women 

undergoing robotic gynecologic procedures return to routine activities quicker and there was little 

influence of the surgery on HRQoL. HRQoL of women was overall back to the preoperative level 

within two weeks after RS. 
 

Conclusions: This systematic review showed that HRQoL outcomes after robotic gynecologic surgery 

for the treatment of gynecologic cancers suggests a rapid return to pre-surgery values. Besides, further 

evidence-based studies are recommended to evaluate the HRQoL, comparing various surgical 

procedures. 
 

Keywords: Robotic Gynecologic Surgery, Quality of Life, Gynecologic Cancers 
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ÖZET 

 

Sözel ilaç istemi; hekim hastane dışında olduğunda, steril girişimler sırasında veya hastaya acil 

ilaç verilmesi gibi zorunlu durumlarda, hastaya yapılacak ilaç tedavisini sözlü olarak hemşireye 

bildirmesidir. Çoğunlukla karşılıklı güven ilişkisi içerisinde yürütülen bu uygulamada zaman zaman 

bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, sözel ilaç istemi uygulamalarının yol açabileceği 

hataları ve bu hataların sağlık çalışanları üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu etkileri 

tespit edebilmek için bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelere yönelik 32 sorudan oluşan bir anket 

uygulanmıştır. Bu anket hastanede çalışan toplam 102 hemşireden 70’ine uygulanmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda, hemşirelerin sözel ilaç istemi ile çok sık karşılaştığı görülmüştür. Ayrıca, hatalı 

ilaç uygulamalarında sorumluluk kabulü noktası ciddi sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Sözel Order İstemi, İlaç Uygulama Hataları 

 

The Effects of Verbal Medication Orders on Healthcare Employees  
 

ABSTRACT 

 

Verbal Medication Order is that the physician notify the nurse verbally when the physician is 

out of the hospital, during sterile interventions or when the patient is in urgent need of emergency 

medicine. This practice carried out mostly in mutual trust relationship, there are some problems from 

time to time. In this study, it was aimed to investigate the mistakes that may be caused by verbal 

medication applications and the effects of these mistakes on health workers. To determine these 

effects, a questionnaire consisting of 32 questions was administered to nurses working in a public 

hospital. This questionnaire was applied to 70 nurses working in total of 102 nurses working in the 

hospital. As a result of the analyzes made, it was seen that the nurses frequently encountered verbal 

medication order. In addition, it has been determined that there are serious problems with acceptance 

of responsibility for faulty drug applications. 

 

Keywords:  Verbal Medication Order, Medication Errors  
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ÖZET 

 

Hemşirelik Bilişimi, hemşireliğin bütün alanlarında bilgi yönetim ve iletişim teknolojisinin 

kullanılmasıdır. Genel olarak; hemşirelik, bilgisayar ve enformasyon bilimlerinin entegre edildiği özel 

bir hemşirelik alanıdır. Bu alan, hemşirelik eğitiminden klinik uygulamalara kadar çok geniş bir 

yelpazeyi kaplamaktadır. Hastane bilgi yönetim sistemlerinde başlı başına ele alınması gereken bu 

olgu, ne yazık henüz istenilen düzeyde uygulanamamaktadır. Bu çalışmada hemşirelik bilişiminin 

önemi ve kullanım alanları üzerine yapılan çalışmaların bir derlemesi yapılmıştır. Bununla beraber 

hemşirelerin bilişim farkındalığının artırılması için bazı önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, bu bilişim 

alanının bir yönetişim sisteme adapte edilmesinin gereklilikleri ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik Bilişimi, HBYS  

 

Nursing Informatics and Usage Areas 
 

 ABSTRACT 

 

Nursing Informatics is the use of information management and communication technology in 

all areas of nursing. Generally; Nursing, computer and information science are integrated in a special 

nursing field. This area covers a wide range from nursing education to clinical practices. 

Unfortunately, this fact, which should be taken into consideration in hospital information management 

systems, is not yet implemented at the desired level. In this study, a review of studies on the 

importance and use of nursing information has been made. In addition, the necessity of adapting this 

domain of knowledge to a governance system has been established. 

 

Keywords: Nursing Informatics, HIMS 
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ÖZET 
 

Böcekler, gerek ormanlarda dikili ağaçlarda, gerek kesimden sonra satış için bekleyen 

tomruklarda ve gerekse ağaç malzemenin mamul ve yarı mamul aşamalarında zarar yapan önemli 

etkenlerdendir. FAO’ nun yaptığı araştırmaya göre göre her yıl yaklaşık 35 milyon hektarlık alan 

böceklerden dolayı tahrip edilmektedir. Bununla beraber Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde bir 

yıl içerisinde böcek, mantar ve deniz organizmalarının odunda yaptığı zararın yaklaşık 500 milyon 

dolar olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla böceklerle etkin bir şekilde mücadele etmenin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmada odun zararlısı böceklerle mücadele yöntemleri irdelenmiş ve böceklerle 

mücadelede hangi yöntemlerin etkin bir şekilde kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. Odun zararlısı 

böceklerle mücadelede kullanılan mücadele yöntemleri, biyoteknik mücadele yöntemleri; biyolojik 

mücadele yöntemleri, mekanik mücadele yöntemleri, kimyasal mücadele yöntemleri, entegre 

mücadele yöntemleri ve davranış değiştiren kimyasallardır. Bu kapsamda yöntemlerin birbirlerine göre 

avantaj ve dezavantajları belirlenerek hangi zararlıya karşı hangi yöntemin daha etkin bir şekilde 

uygulanacağı irdelenmiştir. 

Ayrıca, bu çalışma kapsamında Batı Karadeniz bölgesinde entegre, biyoteknik ve davranış 

değiştiren kimyasallar mücadele yöntemlerinden feromon asma tekniği kullanılarak tomruk sahalarına 

tuzak sistemleri kurulmuş ve odun zararlısı böcekler yakalanmıştır. Yakalanan böceklerin türleri 

değerlendirildiğinde, feromon asma tekniğinin oldukça geniş bir yelpazede odun zararlısı böcek 

yakaladığı görülmüştür. Dikili ağaçlarda zarar yapan böceklerde mücadelede oldukça fazla çalışma 

mevcut iken, ağaç malzemenin kesilmiş halde, mamul ve yarı mamul halinde zarar yapan böceklerin 

mücadelesine yönelik çalışmaların sayısı oldukça azdır. 
 

Anahtar kelimeler: Odun zararlısı böcekler, Mücadele yöntemleri, Feromonlar 

 

Control Methods Against Wood Destroying Insects  
 

ABSTRACT 
 

Insects are one of the most important factors that damages both planted trees in forest and 

pending logs for sale and product and semi products stages of wood. According to FAO, 35 million 

hectares land is being destroying due to insects per year. In addition, only in USA, 500 million dollars 

damage in wood has been recorded because of insect, fungi and marine borer in one year. Therefore, 

the importance of effectively struggling with insects appears. In this study, the control methods against 

insects are examined and focused what control methods can be used effectively. The control methods 

used in the fight against wood harmful insects are; biotechnical control methods, biological control 

methods, mechanical control methods, chemical control methods, integrated pest management 

methods and changing behavior chemicals. In this scope, by determining the advantages and 

disadvantages of methods, which method can be used effectively against which harmful were 

examined.  

Addition, in this study, pheromone technic which is one of the biotechnical, integrated pest 

management methods and changing behavior chemicals were used in timber stock and caught wood 

destroying insects in Western Black Sea Region. When captured insects species have been assessed, it 

has been showed that pheromone technic captured a wide range of wood destroying insects. While 

there are a lot of studies in control insects in planted trees, the studies about struggle the insects that 

damage product and semi products are very low. 
 

Keywords: Wood destroying insects, Control methods Pheromones 
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ÖZET 
 

Dünya üzüm üretiminde çeşitlerin payı, yeni ıslah edilen çeşitlerle ve tüketici talepleri 

doğrultusunda her geçen yıl yeniden şekillenmektedir. Üzüm üreticileri, doğrudan tüketicilerin 

taleplerini ve piyasanın isteklerini dikkate alarak yeni çeşitlerin yetiştiriciliğine yönelmektedirler. Son 

yıllarda muhafaza imkanlarının da artışına paralel olarak Türkiye’de geççi sofralık üzüm çeşitlerinin 

yetiştiriciliği cazip hale gelmiştir. Bu çeşitler içerisinde Red Globe gerek çok geççi bir çeşit olması 

gerekse 3 ayı geçen muhafaza süresi ile üreticilerin yeni gözdesi olmuştur. Bu çeşide artan ilgi sadece 

üzüm üreticilerinin değil fidancılarında ilgisini çekmekte ve önemli sayılarda aşılı Red Globe fidanı 

üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye aşılı asma fidanı üretiminde halen üstesinden yeterince 

gelinememiş sorunlardan biri aşılamada kullanılan anacın çeşit ile affinitesinin belirlenmeden aşılama 

yapılması ve üreticilere önerilmesidir. Kimi zaman bu sorun aşılı fidan üretiminde de kendini belli 

etmekte; katlama sonrası aşı noktasında yeterince kallus oluşmamasına hatta anacın dip kısmında 

çürümelere yol açmaktadır. Bu çalışmada, Red Globe çeşidinin aşılı olarak üretiminde sıkça kullanılan 

iki anaçla (110R ve 1103P) katlama sonrası performansları incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre 

1103P anacı aşı noktasında kallus oluşturma, kalemin gözünü sürdürme ve kök oluşturma yönünden 

110R anacına göre daha üstün performans sergilemiştir. 110R anacının kök oluşturma kabiliyeti 

1103P anacına göre düşük olmasına rağmen, dip kısımda kallus oluşturma oranı daha yüksek 

bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Katlama odası, aşı kombinasyonu, Red Globe  

 

Germinating Room Performance of Red Globe Grape Variety Saplings 

Grafting on Different Rootstocks  
 

ABSTRACT 
 

The share of varieties in world grape production tends to reshape in the direction of new breed 

varieties and consumer demands. Grape producers, taking into account the consumer demands and 

wishes of the market are turning to cultivation of new varieties. In parallel with the increase of grape 

storage possibilities in Turkey in recent years it has become attractive that cultivation of latish table 

grape varieties. Among these varieties, the Red Globe variety is new favourite of the producers due to 

the a very late maturing variety and it’s storage period which lasts for 3 months. Increasing interest in 

this variety attracts not only the grape growers but also the nursery factories and grafted Red Globe 

saplings have produced a considerable amounts by nurseries. One of the problems that can not be 

overcome in the production of grafted grape sapling in Turkey is the grafting of the variety of 

rootstock used and its affinity is not determined. Sometimes this problem is also evident in the 

production of saplings in grafting; not enough callus is formed at the point of grafting after 

germination, even leading to decay in the bottom part of the rootstock. In this study, performance of 

after germinating the two rootstocks (110 R and 1103P) which used frequently in Turkey, with Red 

Globe combination is examined. According to the findings obtained, the 1103P showed superior 

performance to the 110R due to callus formation at the grafting point, awaken of the scion bud and 

root formation. Although the root formation ability of the 110R was lower than the 1103P, the callus 

formation rate at the bottom was found to be higher. 

Keywords: Germinating room, grafting combination, Red Globe 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this compilation is to emphasize the importance of nurses' job satisfaction on the 

quality of patient care. 

Jobs have an important place in human life. People spend a large part of their lives in the workplace. 

The efficiency of the work is related to the level of satisfaction the individual has with his/her work 

(Ünal et al., 2001; Çınar et al., 2009). Job satisfaction, which is one of the important factors of modern 

management approach and which expresses meeting level of the physical, mental and social needs of 

employees in line with their expectations, is defined as an emotional reaction developed by the 

employee as a result of evaluating his job and work environment. In other words, job satisfaction is the 

feeling of satisfaction formed by the perception of the things provided to the person by his/her job 

(Çam et al., 2006; Büyükbayram et al.,2014). Various theories and models have been developed to 

explain job satisfaction. Locke has defined job satisfaction as a function of the difference between 

actual and expected productivity levels (Locke, 1983). According to this theory, which is called goal-

setting theory, reaching the goals or showing a high level of productivity creates satisfaction, while 

inability to reach the goals causes unsatisfaction (Durmuş et al., 2007).  

The absence of a positive working environment due to many problems such as negative social 

judgments, job losses, unsatisfactory emotional relations, emotional conflicts, communication 

problems, heavy working conditions, irregular working hours and inadequate professional reputation 

in business life negatively affects the productivity, contribution to the organization and job satisfaction 

of employees (Mcgill, 2003; Çam et al., 2005). 

Various factors affecting job satisfaction can be divided into two groups as individual and 

organizational factors. Some of the individual features are: Age, gender, education level, marital 

status, occupation, socio-cultural environment, intelligence, personality traits, occupation or working 

time, career choice, occupational future thinking and general life attitude. On the other hand, salary, 

job quality, security, development and promotion possibilities, working environment and conditions, 

management style, relations with managers and group interaction are organizational factors (Çimen et 

al., 2005).  

As a result, job satisfaction is important in every profession. However, in nursing profession, some 

factors such as heavy working conditions, irregular working hours, low wages, inadequacy of 

professional reputation can cause job satisfaction to be low. In this case, there is a decrease in work 

efficiency and patient care quality. Due to these reasons, work efficiency and quality of patient care 

decrease. 

 

Hemşirelikte İş Doyumunun Önemi 
 

ÖZET 

 

Bu derlemenin amacı; hemşirelerin iş doyumunun hasta bakım kalitesi üzerine etkisinin önemidir. 

İş insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. İnsan, yaşamının büyük bir kısmını işyerinde 

geçirmektedir. Geçirilen sürenin verimli bir şekilde kullanılması bireyin işinden sağladığı doyum 

düzeyi ile ilişkilidir (Ünal ve ark., 2001; Çınar ve ark., 2009). Çağdaş yönetim anlayışının önemli 

faktörlerinden olan ve çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin, beklentileri 

doğrultusunda karşılanma düzeyini ifade eden iş doyumu, çalışanın işini ve iş çevresini 

değerlendirmesi sonucunda geliştirdiği duygusal bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Başka bir şekilde 
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iş doyumu, işin bireye sağladıklarının algılanmasıyla oluşan hoşnutluk duygusudur (Çam ve ark., 

2006; Büyükbayram ve ark.,2014) 

İş doyumunu açıklamak amacıyla çeşitli kuram ve modeller geliştirilmiştir. Locke, iş doyumunu, 

gerçek ve beklenen verimlilik düzeyleri arasındaki farkın işlevi olarak ele almıştır (Loche, 1983). 

Amaçlama kuramı olarak adlandırılan bu kurama göre, bireyin amaçlarına ulaşması ya da yüksek 

düzeyde verimlilik göstermesi doyum oluştururken, amaçlarına ulaşamaması doyumsuzluğa neden 

olmaktadır (Durmuş ve ark., 2007). İş yaşamında, olumsuz sosyal yargılar, iş kayıpları, tatmin 

etmeyen duygusal ilişkiler, duygusal çatışmalar, iletişim sorunları, çalışma koşullarının ağır olması, 

düzensiz çalışma saatleri, mesleki saygınlığın yetersizliği gibi birçok sorun nedeniyle olumlu bir iş 

ortamının oluşmaması; çalışanların üretkenliğini, kuruma katkı sağlamasını, iş doyumunu olumsuz 

olarak etkilemektedir.(Mcgill, 2003; Çam ve ark., 2005).  

İş doyumunu etkileyen çeşitli faktörler, bireysel ve örgütsel faktörler olarak iki grupta toplanabilir. 

Bireysel özelliklerden başlıcaları; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek, sosyo-kültürel 

çevre, zeka, kişilik özellikleri, meslekte veya iş yerinde çalışma süresi, meslek seçimi, meslekle ilgili 

geleceğe yönelik düşünceler ve genel yaşam tutumudur. Örgütsel özellikler ise, ücret, işin niteliği, 

güvenlik, gelişme ve yükselme olanakları, çalışma 

ortamı ve koşulları, yönetim biçimi ve yöneticilerle ilişkiler ve grup etkileşimidir(Çimen ve ark., 

2005).  

Sonuç olarak, iş doyumu her meslekte önemlidir. Ancak hemşirelik mesleğinde, çalışma koşullarının 

ağır olması, düzensiz çalışma saatleri, düşük ücretle çalışma, mesleki saygınlığının yetersizliği gibi 

faktörler, iş doyumunun düşük olmasına neden olabilmektedir. Bu durumda, iş veriminde ve hasta 

bakım kalitesinde düşme görülmektedir. 
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ÖZET 

 

Kronik hastalıklar, akut hastalıklardan farklı olarak, yaşamı uzun süre etkileyen ve kısıtlamalar 

getiren durumlardır. Kronik hastalıklar genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkan sorunlar gibi 

düşünülse de önemli oranda çocukları da etkilemektedir. Çocukların ilk sosyalleştikleri ortamlardan 

biri olan okul, kronik hastalığı olan çocuk için farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Özellikle ülkemiz 

nüfusunun yaklaşık beşte birinin zamanının büyük kısmını okulda geçirmesi bu konunun derinliğini 

hissettirmektedir. Yurt dışında çocukların okulda kronik hastalık yönetimine ilişkin çeşitli yapıların 

olduğu göze çarpmaktadır. Ancak ülkemizde genellikle bu konuda okul ortamına değinmeden yapılan 

tanımlayıcı çalışmalar görülmektedir. Kronik hastalık çocuğun yaşı, içinde bulunduğu koşullar, 

kişiliği, hastalığın tipi ve süresi gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak çok hafiften önemli düzeylere kadar 

sıkıntı oluşturabilmekte; bu sıkıntı çocukta geçici ya da tüm yaşamı boyunca sürecek izler 

bırakabilmektedir. Bu derleme makalenin amacı kronik hastalığa sahip çocukların okul ortamında 

yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini güncel literatür ışığında sunmaktır. Çocukların okula 

girişinden mezun olana kadar yapılabilecek girişimler ile küçük yaşlarda hastalığın etkin yönetimi 

sağlanabilir. Böylelikle daha kaliteli yaşamın ve sağlıklı nesillerin temelinin atılacağı 

unutulmamalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Çocuk, okul, kronik hastalık  

 

Health Management of The Child With Chronic Illness in Schools (Poster 

Presentation) 
 

ABSTRACT 

 

Chronic diseases, unlike acute diseases, are conditions that affect life and limit it for a long 

time. Chronic diseases are often thought of as problems that arise during the old age, but they also 

affect children at a significant rate. The school, which is one of the first social environments of 

children, has different results for the child with chronic disease. Especially the fact that about one of 

five of country's population spend most of their time in school makes us feel the depth of this matter. It 

has been observed that there are various structures related to chronic disease management at school in 

abroad. However, it is generally seen that there are descriptive studies on this subject without touching 

the school environment in our country. Chronic disease can cause significant difficulties from very 

light to very large depending on various factors such as the child's age, circumstances, personality, 

type and duration of the disease; this trouble can leave traces on the child either temporarily or 

throughout his or her life. Aim of the review is to present the problems and solutions of the children 

with chronic illnesses in the school environment in the light of current literature. Effective 

management of the disease can be achieved at a young age by the attempts that can be made until the 

child graduates from the entrance to the school. Therefore, it should not be forgotten that the basis of 

better quality of life and healthy generations will be founded. 

 

Keywords: Child, school, chronic disease 
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ÖZET 

 

Üniversitede öğrenim süreci gençlerin bilincinde onların ahlaki ve mesleki değerlerin oluşumu 

sureci ile denk gelir. Bu bakımdan, üniversite ve çevresi öğrenci kişiliğinin oluşumu için önemlidir. 

Öğrencilik döneminin temel özellikleri motiflerin bilinçli güçlenmesi, davranış stabilleşmesi, kendini 

eğitme, tahlil ve değerlendirmeyle kendini göstermektedir. 

Öğrenci kişiliğinin gelişmesinde pedagojik sürece has olan faktörler önemli rol oynamaktadır. 

Tüm toplumların değerlerinin dinamikliğine bu toplumu sosyal açıdan organize edenlerin değer 

oryantasyonlarının sonucu olarak bakmak gerekir. Bu yüzden farklı kuşakların değerlerini analiz 

etmek önemlidir. Bu çalışmada özel üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri araştırılıp analiz 

edilmiştir. I ve IV sınıf öğrencilerinin değerleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Çalışmada şu sonuçlara 

varılmıştır: genç öğrencilerin değer oryantasyonları kültürel sosyalizasyon sürecinde şekillenir, ilk 

etkileyen faktör yükseköğretim kurumunun özellikleridir. 

Üniversite eğitim sürecinde değişiklik görülmüştür. Sosyo-ekonomik kalkınmada önemli değişiklikler 

görülen ülkeler de kitlesel bilince, kültürün geleneklerine uygun olmayan değerler de görünmektetir. 

 

Anahtar kelimeler: eğitim, sosyo kulturel ortam, değer, öğrenci 

 

Universıity Educational Process in The Forming of Values  
 

ABSTRACT 

 

It must be pay attention to the whole society values’ dynamics as the result of value 

orientations which forms by the public society It is very important to analyze values of different 

generations. The values of first and fourth year university students were compared and researched. 

During the research results were obtained: the value orientations mounds during the civil social life of 

youth students and the main affecting factor is high organization features. Like other countries doing 

important changes in social development, in Azerbaijan society also public consciousness do not 

correspond with our cultural traditions. 

 

Keywords:  education, values, student. 
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ÖZET 

  

Bloom’s taxonomy for training purposes reflecting six levels of thinking skills from the simple 

to the complex, was based on analysis and synthesis processes. Later the taxonomy was revised by 

Anderson. These results were modified and the following six levels of learning skills were identified: 

remembering, understanding, applying, analyzing, evaluation and creation. Thus, has appeared the 

second version of the taxonomy of learning objectives. Distinguishing the “creation” level in the latest 

version proves that phenomena distinguished in the initial version of taxonomy, are already being 

considered as creative processes. As a result, the activation of imagination at the lesson turned into a 

necessity and active-interacting learning has occurred. 

The application of active-interactive training is possible in the process of students’ 

independent activities. Such approach turns the students’ independent activity organization a to the 

technology of transmission of knowledge to a new generation.  

In a literature the effectiveness of the organization of an independent activity is studied in the 

context of promotion of cognitive and creative qualities and is assessed as a set the students’ 

independent activities. Here we consider the system of knowledge, abilities and skills acquired during 

the execution of the various tasks. 

The research’s purpose is to determine the optimal ways of formation at the students in the 

seminars an independent activity skills. The following hypothesis is put forward in the study: if the 

seminars in higher education institutions were constructed on the basis of creative tasks, students will 

develop the skills to operate independently.  

The experiment been carried out with students of various faculties of teaching profession. To 

determine the level of formation of the independent student activity, at the beginning of the 

experiment have been established criteria and identified expert groups. The experiment was carried out 

in three stages: 1) the educational experience of teachers of different subjects were studied from the 

standpoint of organization of independent student activity; was analyzed the theoretical literature; have 

been developed methods including the path to a more optimal solution to the problem. At this stage 

experimental and control groups were determined; 2) the workshops were held in the experimental 

groups by the proposed new method, but in the control group by the old methods; 3) was realized the 

assessment of students on the basis of independent student activities critera. Analysis of the results of 

the experiment showed that the construction of university seminars on creative tasks significantly 

affects the development of students’ indenendent activities. Even independent learning activities 

expanding, begin to acquire a creative character. This relation proves the correctness of the hypothesis, 

set by experiment. Focusing of classes on creative tasks enabled the emergence of a new trend. The 

students’ activity was incrising by giving them the opportunity to demonstrate their creativity, express 

their attitude to the problem. It became clear that workshops’ focusing on creative tasks is more 

difficult in a groups with low level of dialogue culture. Therefore, during the workshops’ focusing on 

creative tasks the level of students’ dialogue culture should be taken into consideration. 

 

Keywords: creative self-activity, creative tasks, taxonomy of learning objectives, skills, independent 

work 
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ABSTRACT 

 

Nutrition and physical activity level in adolescent is very important for health. The aim of this 

study was to determine nutritional habits and physical activity behaviors of adolescents in Turkey. 

A cross-sectional study was conducted on 200 adolescents (141 girls and 59 boys) aged 9 to 17 years. 

Subjects were randomly selected from healthy adolescents living in Ankara which is the capital city of 

Turkey. Data were collected in face-to-face interviews. Nutritional habits such as food groups which 

consumed by adolescents and their physical activity behaviors are evaluated. The data analyses were 

carried out using SPSS. Means (±SD) of age in boys and girls respectively were 12.5±1.1 and 

14.7±1.7 years. Adolescents consume mean (±SD) 1.7±1.4 portion of fruits, 1.6±1.1 portion of 

vegetables, 1.5±1.0 portion of milk and dairy products, 2.2±1.6 portion of cereals and 1.3±1.0 portion 

of meat and meat products per day. Food group consumptions of adolescent were insufficient. 

Adolescents who regularly have breakfast were 72.0% and consume fast-food at lunch time were 

26.5%. 69.5% of adolescents do sports and they prefer volleyball (59.7%), walking (52.5%) and 

football (49.6%) respectively. Reasons of doing sports by adolescents were being health (82.0%), 

feeling good (69.7%) and enjoying (64.7%).Evaluating of nutritional habits and physical activity 

behaviors of adolescent, paying particular attention to healthy nutrition and developing school health 

programs will be an investment in public health for the future. 

 

Keywords: adolescents, physical activity, nutritional habits 
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ABSTRACT 

 

Out of home meals have grown in popularity all over the world Since they comprise an 

increasingly significant proportion of people’s total energy intake, their nutritional quality has become 

a concern in the public health sector. As well as it is well known that, food choices during the workday 

are influenced by the availability of food in the worksite and the surrounding neighborhood, 

workplace policies, organizational issues, and social norms among employees. 

The aim of this study is to determine the frequency of eating out of employees. This study is 

conducted on 406 employees who live in Ankara . The data were collected by a questionnaire. 

Individuals’ socio-demographic information and eating habits were questioned. The data analysis were 

carried out using SPSS. The 53% of employees are between 26-40 ages. The 90.7% (372) of 

employees eat outside. Among the employees who eat outside prefer eating outside, because of 

necessity (50.7 %), making differency with their lifes (47,6%), spending time with friends (43,5%) 

and because of time constraint (16.4%) . The employees who eat outside pay attention to food hygiene 

(79%), food quality (66,7%), the price of food (51.9%), satisfaction of food (30.9%) and nutritional 

content of food (21%) respectively. Employees who eat outside prefer restaurants (61.6%), kebab 

restaurants (56.2%), fast-food restaurants (30.9%), worksite caffeteria (24.7%), patisserie (21%) and 

mobile vendors (3.8%), respectively. Employees who eat outside prefer doners (71%), pides (48.4%), 

bagels (28.2), fixed menus (25.8%), hamburgers (24.5%), pizzas (23.4) as food. In conclusion, most of 

employees eat outside and only a few pay attention to the nutritional content. Most of them prefer high 

energy dense but low nutritional dense foods To ensure the nutrition, health, and well-being of 

employees, employers should provide them with the option to have good quality meals during working 

hours. The availability of worksite canteens should be especially supported in lower socioeconomic 

groups. In addition, employees should be encouraged to have lunch at a worksite canteen when one is 

available by removing structural barriers to its use 

 

Keywords: Employees, eating outside, nutritional dense foods 
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ÖZET 

 

Giderek büyüyen dış ticaret açığı sorunuyla uğraşan Türkiye’de artan ithalat ve değerlenen 

döviz kuru ekonomi yönetiminin karşı karşıya bulunduğu başlıca problemlerden ikisini 

oluşturmaktadır. İlgili literatürde döviz kurunun dış ticaret akımlarının en önemli belirleyicilerinden 

biri olduğu kabul edilen bir gerçektir. Ancak, öngörülenin aksine, döviz kurlarında meydana gelen 

büyük ölçekli ve uzun süreli şoklar ithalat hacmi üzerinde kalıcı etkilere yol açabilmektedir. Buna 

göre, döviz kuru hareketleri piyasa yapısından toplam ithalat hacmine kadar birçok faktörü etkileme 

potansiyeli taşımaktadır. İktisat literatüründe histeri etkisi olarak adlandırılan bu olgu son yıllarda 

birçok ampirik araştırmaya konu olmuştur. Yürütülen analizlerde histeri etkisinin geçerliliği 

konusunda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 

İthalatta histeri etkisinin geçerliliği Türkiye için daha önce sadece bir çalışmada incelenmiştir. Vergil 

ve Zengin (2004), Parsley ve Wei (1993)’nin geliştirdiği asimetri ve seçenek değeri hipotezleri 

çerçevesinde konuyu ele almış, 1994 – 2001 döneminde hem birikimli döviz kuru değişmelerinin 

Türkiye’nin ithalat hacmini etkilemediği, hem de döviz kurundaki değişkenliğin ithalat hacminde 

yapısal bir değişime yol açmadığı bulgusuna ulaşmışlardır. Ancak izleyen dönem içinde (2001 – 2016) 

Türkiye’de hem döviz kuru hareketliliği hem de ithalat hacminin gelişimi açısından farklı bir seyir 

izlenmiştir. Bu da, yeni verilerle konunun yeniden ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu çalışmada, ithalatta histeri etkisinin varlığı ekonometrik yöntemler kullanılarak Türkiye 

örneğinde araştırılmaktadır. 2003 – 2016 dönemine ilişkin aylık verilerin kullanıldığı analizde, Vergil 

ve Zengin (2004)’e benzer bir yol izlenerek, asimetri ve seçenek değeri hipotezleri çerçevesinde konu 

ele alınmıştır. Her iki yaklaşımdan elde edilen bulgular Vergil ve Zengin (2004)’in sonuçlarını 

destekler şekilde, örneklem döneminde Türkiye’nin ithalatında histeri etkisinin mevcut olmadığına 

işaret etmektedir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada güneş panellerinin modellenmesinde kullanılan temel modellerden biri olan tek 

diyot devre modelinin (SDCM) parametre tahmini üzerine yoğunlaşmaktadır. SDCM'nin beş 

parametre değeri (seri direnç, paralel direnç, diyot ideality faktörü, diyot doyma akımı ve fotoakım) 

farklı yöntemler ile tespit edilmiş ve elde edilen parametreler gerçek veriler ile karşılaştırılmıştır. Bu 

çalışma içerisinde tercih edilen yöntemler sırasıyla, Newton Rapson Yöntemi, Genetik Algoritmalar 

(GA) ve Kurbağa Sıçrama Algoritmasıdır (SFLA). 

Elde edilen veriler ışığında GA ile yapılan parametre tahminleriyle elde edilen model 

çıktılarının Düzce Üniversitesinde Kurulu olan güneş panelinden alınan veriler ile en yakın ilişkiyi 

kurduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Güneş Paneli, Tek Diyot Devre Modeli, Genetik Algoritmalar 

 

Comparison of Methods Used To Find Parameters of Photovoltaic 

Equivalent Circuit Model  
 

ABSTRACT 

 

This study focuses on parameter estimation of single diode circuit model (SDCM) which is 

one of the basic models used in modeling solar panels. The five parameter values of DCMM (serial 

resistance, parallel resistance, diode ideality factor, diode saturation current and photocurrent) are 

determined by different methods and the obtained parameters are compared with actual data. The 

preferred methods in this study are Newton Rapson Method, Genetic Algorithms (GA) and Frog 

Spatter Algorithm (SFLA), respectively. 

It was determined that the model outputs obtained by the parameter estimations made by the 

GA in the obtained data set the closest relation with the data obtained from the solar panel installed at 

Düzce University.  

 

Keywords: Solar Cells, Single Diode Circuit Model, Genetic Algorithm  
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ÖZET 

 

Tarımsal artıklar ve yan ürünler ana ürüne ek olarak elde edilen ve ana ürüne nazaran daha 

ucuz bir materyal olarak açığa çıkan ürünlerdir. Yan ürünlerin alternatif bir yem kaynağı olarak 

değerlendirilmesi, aynı zamanda bu gibi atık materyallerin bu yolla ortadan kaldırılması sayesinde 

çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi açısından da önemlidir. Nar, Punicaceae familyasına 

ait bilinen en eski yenilebilir meyvelerden biridir. Nar artıkları ve yan ürünleri dünyanın birçok 

bölgesinde büyük miktarlarda açığa çıkmakta ve yararlı özellikleri sayesinde son zamanlarda alternatif 

bir yem kaynağı olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Nar posaları, taze olarak hayvanlara sunulduğu 

gibi hızlı bozulma potansiyelleri nedeniyle kurutma veya silolama gibi bir takım koruma metotları 

kullanılarak daha uzun süreler kullanılabilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada tek başına veya mısır, 

şeker pancarı posası, yonca kuru otu, buğday samanı, melas ve laktik asit bakteri inokulantı ile birlikte 

silolanan taze nar posası silajlarının besin madde kompozisyonlarının tespit edilmesi ve 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Taze nar posası (NP), mısır hasılı (MH), şeker pancarı posası (ŞPP) ve bunların 

kombinasyonları cam kavanozlarda silolanmıştır. Bu amaçla, her birinden 3 tekerrür olmak üzere 

toplam 9 muamele grubu şu şekilde oluşturulmuştur: 1- %100 PP, 2- %100 MH, 3- %100 ŞPP, 4- %50 

NP+%50 MH (NPMH), 5- %50 NP+%50 ŞPP (NPŞPP), 6- %90 NP+%10 kuru yonca otu (NPYO), 7- 

%90 NP+%10 buğday samanı (NPBS), 8- nar posasına %2 melas ilavesi (NPMEL) ve 9- nar posasına 

laktik asit bakteri aşılaması (NPLAB). 60 günlük fermantasyon süresini müteakip açılan silaj 

örneklerinde pH ölçümü gerçekleştirilmiştir. Kuru madde (KM), ham kül (HK), ham protein (HP) ve 

ham yağ (HY) analizleri AOAC tarafından bildirilen yöntemlerle yapılmıştır. Silaj örneklerine ait 

ADF ve NDF içerikleri Ankom fiber analizör (Ankom Teknoloji, Fairport, NY, ABD) kullanılarak 

tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen tüm parametreler bakımından muamele grupları 

arasında istatistiki anlamda önemli düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir (P<0.001). Silaj örneklerine ait 

pH değerleri 3.49 ile 4.04 arasında değişim göstermiş ve en yüksek pH değerleri NPYO silajlarından 

elde edilmiştir (P<0.001). KM düzeyleri %23.27 ile %36.97 arasında değişmiş ve MH silajlarının KM 

içerikleri diğerlerinden daha yüksek olarak gerçekleşmiştir (P<0.001). HK içerikleri silajlar arasında 

%4.45 ile %9.84 arasında değişim göstermiş ve en yüksek değerler yine MH silajlarından elde 

edilmiştir (P<0.001). HP içerikleri ise %6.57 ile %13.25 arasında değişirken, NPYO silajlarının 

diğerlerinden daha yüksek düzeyde HP içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir (P<0.001). HY 

içerikleri silajlar arasında %0.88 ile %6.24 arasında değişim göstermiştir (P<0.001). En düşük HY 

içeriği ŞPP silajlarından, en yüksek değerler ise NP silajlarından elde edilmiştir. Çalışma materyali 

silaj örneklerine ait ADF ve NDF içeriklerinin, sırasıyla, %26.02-38.57 ve %29.87-58.37 arasında 

değişim gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek ADF ve NDF değerleri ise MH silajlarından elde 

edilmiştir. Çalışma sonuçları, tarımsal/endüstriyel bir yan ürün olan nar posalarından elde edilen 

silajların memnuniyet verici düzeyde olduğunu ve hayvancılık işletmelerinde ucuz maliyetli alternatif 

bir yem kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.  
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Investigation of The Possibilities of Ensiling Pomegranate Pulps With 

Various Additives  
 

ABSTRACT 

 

Agricultural wastes and by-products have been regarding as a cheaper material than the main 

product, which is additionally obtained. The evaluation of waste and by-products as alternative animal 

feed source is also important for reducing harmful effect on environment and dispose of them from 

vicinity. Pomegranate (Punica granatum L.) belongs to the Punicaceae family and it is one of the 

oldest known edible fruits. Pomegranate byproducts are produced in huge amounts in many parts of 

the world, while, due to their beneficial properties, pomegranate peels and their extracts have recently 

attracted attention in animal nutrition. They can be fed in fresh form to ruminants, but due to their 

potential for rapid spoiling, they are usually preserved, with drying and ensiling being well known 

forage preservation methods. Therefore, the purpose of this study is to investigate and compare the 

quality of fresh pomegranate pulp silage ensiled with maize crop, sugar beet pulp, alfalfa hay, wheat 

straw, molasses and lactic acid bacteria for nutrient compositions.  

Fresh samples of pomegranate pulp (PP), maize crop (MC), sugar beet pulp (SBP) and their 

combinations were fermented in glass jars. There were 9 treatment groups as follows: 1- 100% PP, 2- 

100% MC, 3- 100% SBP, 4- 50% PP+50% MC (PPMC), 5- 50% PP+50% SBP (PPSBP), 6- 90% 

PP+10% alfalfa hay (PPAA), 7- 90% PP+10% wheat straw (PPWS), 8- PP with 2% molasses 

(PPMOL), and 9- PP with lactic acid bacteria inoculant (PPLAB). Each treatment contained 3 jars of 

the same material. The pH was measured right after opening at the end of a fermentation period of 60 

days. Dry matter (DM), crude ash (CA), crude protein (CP), and ether extract (EE) were analyzed 

according to the methods described by Association of Official Analytical Chemistry. Neutral 

Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF) were determined using an Ankom fiber analyzer 

(Ankom Technology Corporation, Fairport, NY, USA). There were significant differences among 

silages in terms of all examined parameters (P<0.001). The pH of silages ranged from 3.49 to 4.04 and 

pH of PPAA silage was significantly higher than those of others (P<0.001). DM content of silages 

varied between 23.27-36.97% and MC silage had higher DM content than the others (P<0.001). The 

CA content of silages ranged from 4.45 to 9.84% and the greatest CA content was observed in MC 

silage (P<0.001). CP contents varied between 6.57-13.25% and PPAA silage had higher values than 

the other silages (P<0.001). The EE values ranged from 0.88 to 6.24% (P<0.001). The lowest EE 

content was obtained from SBP silage while PP silage was the richest. NDF content varied with silage 

type in the range of 29.87-58.37% and MC silage had higher NDF content than the others (P<0.001). 

ADF content of silages varied between 26.02-38.57% and ADF content of MC silage was significantly 

higher than the other silages (P<0.001). This study shows that, the silage obtained from pomegranate 

pulp, which is an agricultural/industrial byproduct, is satisfactory and can be used as an alternative and 

inexpensive feed source in animal enterprises.  

 

Keywords: pomegranate pulp, agricultural byproduct, silage, nutritive value, chemical compositior   
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Organik Madde Eklenmesinin Biyolojik Birikim Faktörü Üzerine Etkisi 

Pinar SEVIM ELIBOL* 

Düzce Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Kalıcı organik kirleticilerin kalıcılığı, biyolojik birikim potansiyeli ve taşınabilirliği göz önüne 

alındığında tüm çevresel ortamlarda bulunması ve ölçülebilir limitlerde olması şaşırtıcı bir durum 

değildir. Toprağın organik kısmında biriken bu kirleticilerin arıtımında fitoremediasyon gelişen ve öne 

çıkan yöntemlerden biridir. Remediasyon için seçilen hedef kirleticiye ve bitki sistemine bağlı olarak, 

bitkiler çeşitli mekanizmalarla ortamdaki kirleticiyi zararsız hale getirebilmektedirler. Bu çalışma 

kapsamında toprağa eklenen organik maddelerin kalıcı organik kirleticilerden biri olan p,p-DDE'nin 

yüksek alıcı olduğu bilinen Cucurbita pepo ssp. pepo'nun biyolojik birikim miktarına etkisi 

incelenmiştir. p,p-DDE ile kirlenmiş toprağa eklenen organik madde eklenmesi ile bitkilerin biyolojik 

birikim faktörünün 9.63'ten 0.26'ya düştüğü gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar kalıcı organik 

kirleticilerin organik madde eklenmesiyle bitkilere geçişinin engellenebileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler : Klorlu organik bileşikler, biyolojik birikim 

 

Effect of Organic Soil Amendments on Bioaccumulation Factor  
 

ABSTRACT 

 

It is not surprising that persistent organic pollutants are present in all environmental media and 

at measurable limits, with their potential for bioaccumulation, persistance and mobility. 

Phytoremediation is one of the emerging and prominent methods in the treatment of these pollutants 

that accumulate in the organic part of the soil. Depending on the target pollutant and plant system 

selected for remediation, the plants can render the pollutant in the environment harmless by various 

mechanisms. In this study, p,p’-DDE accumulations in Cucurbita pepo ssp pepo plants grown p,p'-

DDE contaminated soil amended with organic matter were examined. With the addition of organic 

matter to the p,p-DDE contaminated soil, observed that the bioaccumulation factor of the plants 

decreased from 9.63 to 0.26. The results show that transition of persistent organic pollutants to plants 

by the addition of organic matter can be prevented. 

 

Keywords: Chlorinated organic compounds, bioaccumulation 
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ABSTRACT 

 

The present review reports the present situation and current problems of scorpion fauna of 

Turkey, and systematic studies of Turkish scorpions that have been made until now. The specimens 

have been collected from under the stones in daytime and using UV lamp at night from all regions of 

Turkey. The literature records have also been used. Turkish scorpion fauna is composed of 36 species 

belonging to 13 genera and 4 families: 

Androctonus crassicauda, Buthacus macrocentrus, Compsobuthus matthiesseni, C. 

schmiedeknechti, Hottentotta saulcyi, Leiurus abdullahbayrami, Mesobuthus caucasicus, M. eupeus, 

M. gibbosus, M. nigrocinctus, M. phillipsii, Orthochirus zagrosensis (Buthidae), Scorpio maurus 

(Scorpionidae), Neocalchas gruberi, Calchas anlasi, C. birulai, C. kosswigi, C. nordmanni, Iurus 

kinzelbachi, Protoiurus asiaticus, P. kadleci, Protoiurus kraepelini, P. kumlutasi (Iuridae), Euscorpius 

arikani, E. avcii, E. ciliciensis, E. eskisehirensis, E. gocmeni, E. italicus, E. lycius, E. mingrelicus, E. 

phrygius, E. rahsenae, E. sultanensis, E. uludagensis, E. koci (Euscorpiidae). 

The species number of Buthidae increased to 12 from 6 with the recent studies. In Buthidae, 

M. eupeus and Leiurus abdullahbayrami include some local populations and detailed studies on 

subspecies status of these populations are needed. The Iuridae family was represented by two genera 

and two species. Recent studies increased the species number to 10. But the situation of the cave 

population is still unclear. The species number of Euscorpiidae has recently increased from 2 to 13. 

But some recent molecular studies indicate that many new species may be found. Scorpio maurus is 

the only member of the Scorpionidae and needs a general overview in Turkey, because some recent 

studies are limited to S. maurus, and indicate the existence of many species in the genus Scorpio in 

Tunisia.  

 

Keywords: Buthidae, Scorpionidae, Iuridae, Euscorpiidae, Turkey-Scorpiones 

 

Türkiye’nin Akrep Faunası: Mevcut Durum ve Güncel Sorunlar  
 

ÖZET 

 

Bu derlemede Türkiye'nin akrep faunasının mevcut durumu, sorunları, Türkiye’deki akreplerin 

şu ana kadar yapılmış sistematik çalışmaları raporlanmıştır. Örnekler Türkiye’nin tüm bölgelerinden 

gündüz taş altlarından ve gece UV lamba kullanarak toplandı. Literatür kayıtları da kullanıldı. Türk 

akrep faunası dört familya ve 13 cinse ait 36 türden oluşur: 

Androctonus crassicauda, Buthacus macrocentrus, Compsobuthus matthiesseni, C. 

schmiedeknechti, Hottentotta saulcyi, Leiurus abdullahbayrami, Mesobuthus caucasicus, M. eupeus, 

M. gibbosus, M. nigrocinctus, M. phillipsii, Orthochirus zagrosensis (Buthidae), Scorpio maurus 

(Scorpionidae), Neocalchas gruberi, Calchas anlasi, C. birulai, C. kosswigi, C. nordmanni, Iurus 

kinzelbachi, Protoiurus asiaticus, P. kadleci, Protoiurus kraepelini, P. kumlutasi (Iuridae), Euscorpius 

arikani, E. avcii, E. ciliciensis, E. eskisehirensis, E. gocmeni, E. italicus, E. lycius, E. mingrelicus, E. 

phrygius, E. rahsenae, E. sultanensis, E. uludagensis, E. koci (Euscorpiidae).  

Buthidae’nin tür sayısı son çalışmalar ile 6’dan 12’ye yükselmiştir. Buthidae’de, M. eupeus ve 

Leiurus abdullahbayrami bazı lokal populasyonlar içerir ve bu popülasyonların alttür durumu 

hakkında ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. Iuridae familyası iki cins ve iki türle temsil edilmişti. Son 

çalışmalar tür sayısını 10’a yükseltmiştir. Fakat mağara populasyonunun durumu hala belirsizdir. 

Euscorpiidae’nin tür sayısı son zamanlarda 2’den 13’e yükselmiştir. Ancak bazı yeni moleküler 
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çalışmalar, birçok yeni tür bulunabileceğini göstermektedir. Scorpio maurus Scorpionidae’nın tek 

üyesidir ve Türkiye'de genel bir bakışa ihtiyacı vardır. Çünkü bazı yeni çalışmalar S. maurus ile 

kısıtlanmış Tunus’da Scorpio cinsinde birçok türün var olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler : Scorpiones, , Buthidae, Scorpionidae, Iuridae, Euscorpiidae, Turkey 
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Abstract 

 

On the one hand, the last initiatives of EU about the creation of a form of regulation related to 

the online diffusion of fake-news and, on the other hand, the attack of the President of United States 

Donald Trump towards the American media system, pay a new attention about the importance of the 

information source in the global public debate. The modern society is based on an informative 

scenario where is possible to trace a new concept of post-truth. Now, the truth became a subject of 

negotiation between media and citizens. 

In particular, the narration of political events – as the recent English referendum for leaving 

Europe known as “Brexit” – were characterised by a large diffusion of fake news. This situation has 

led into public debate two themes: i, the uncontrollability of information online and the grassroots 

production of information; ii, the difficulties and the transformations linked to a raising 

disintermediated journalism. Therefore, activities ad hoc have been prevalent to contrast this 

phenomenon in two different perspectives: monitoring and managing the phenomenon promptly and, 

consequently, to prevent the diffusion of opinions based on inaccurate and false information. At this 

regard, two of the most important world online companies had start to move in the same direction: 

Google and Facebook had introduced a new option putting a tag on the news considered false 

individuating by fact-checking industry experts. 

For these reasons, the goal of the paper is to analyse the most famous Italian website of fact-

checking “Pagella Politica” and, in particular, its valuation processes of the news relating to the 

political statements of the three most important leaders of Five Stars Movement: Beppe Grillo, the 

movement founder, Luigi Di Maio, actually vice-president of Italian Parliament in Rome, and 

Alessandro Di Battista, member of Parliament. 

 

Keywords: fact-checking, post-truth, fake news, political information. 

  



427 

 

A Food Safety Analysis For Honey and Royal Jelly Products Via Rasff  

 

Sami Gökhan Özkal 

Pamukkale University 

Senem Tüfekçi* 

Pamukkale University 
*Corresponding 

 

ABSTRACT 

 

Food safety is one of the main objectives in consumer health policy. The regulation of the 

European Parliament and of the Council (EC) was established the Rapid Alert System for Food and 

Feed (RASFF) for collection and the rapid communication of information on risks detected in relation 

to food or feed. RASFF portal can be a good source for investigating supply chain contaminations and 

hazards of different types of food. For this purpose, RASFF database was investigated for honey and 

royal jelly type products notifications cover the period from 2010 to 2016.  

A total of 56 notifications (alert – 9, information – 34, border rejection - 13) were reported for 

honey and royal jelly type products which includes acacia honey, flower honey, forest honey, honey in 

wooden comb, natural bee honey, propolis and raw propolis. The number of notifications showed a 

descending trend chronologically. Honey is most notified product and United Kingdom, Italy, 

Belgium and Germany were countries most notified about honey respectively. In 26 hazard categories 

listed in RASFF system adulteration -fraud, allergens, bio contaminants, foreign bodies, organoleptic 

aspects, packaging defective- incorrect, pesticide residues, poor-insufficient controls, residues of 

veterinary medicinal products categories were reported for honey and royal jelly products. The major 

hazard category was residues of veterinary medicinal products with 58.93 % which caused from 

defective application in bee breeding and uncontrolled usage of antibiotics. Metronidazole, 

Streptomycin, sulfonamide, sulfathiazole, tetracycline frequently viewed drugs in notifications. 

 

Keywords: The Rapid Alert System for Food and Feed RASFF, notifications, honey, royal jelly, 

antibiotics 
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ABSTRACT 

  

Education process is a period which covers a significant part of life ln a systematic way and 

with certain people. This encircling period goes hand in hand with the formation of the modern state. 

Education became a very significant tool for the states to carry out their ideological agenda and 

reproduce what is wanted from specific genders. Especially during primary school period, Students 

can learn to behave independently and gender specific values. In this manner, schools are very 

important institutions where gender roles are created and reproduced.  

Education is also one of the most influential institutions after family where socialisation and 

reproduction of culture take place. One of the places where social gender roles and values are 

projected is schools. Contents of school books, curriculums, and conservative values of teachers all 

have great influence on this matter.  

Education directs individuals toward gender roles and it makes it through open and covert 

messages which contain conservative gender values. Thus it leads to gender discrimination in society. 

Such practices mean that gender inequality is reproduced by schools. Classrooms, toilets, play areas in 

schools, separated areas for girls and boys, sitting arrangements in classes, assignments based on 

gender differences, gender specific expectations of school administrators and teachers, education 

programs, books containing gender discrimination, all can be given as examples of reproduction of 

gender roles and gender inequality.  

Against general belief, , this reproduction of gender inequality in education process, affects 

not only women but also men.Therefore one of the preconditions to establish gender equality is that 

educators should be having the awareness and sensitivity towards gender stereotypes. Nevertheless, 

having raised in an environment that lacks this awareness makes it almost impossible for educators to 

question gender roles or challenge the conservative gender values. For this reason, gender inequality is 

reproduced through education. in order to break this vicious cycle and establish gender equality in 

education, various policies and strategies needs to be adopted on national and international levels.  

If we consider turkey on this issue, we may see that many national and international regulations have 

been made regarding establishing gender equality. However it can be argued that those regulations do 

not reflect what is happening in classes. 
 

Keywords: education, social gender, inequality 
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ÖZET 

 

Amaç: Hemşirelerin, eğitim süreleri boyunca mesleki rollerine uyum sağlarken profesyonel 

değerlerinin de farkında olmaları önemlidir. Bu rollerin kazandırılmasında ve öğrencilerin hem kendi 

değer ve inançlarının farkında olmaları hem de mesleki değerleri daha iyi benimseyebilmeleri için 

hemşirelik eğitim süreci bir yapı taşı olarak görülmelidir ve bu yönde yapılandırılmalıdır. Bu görüşten 

yola çıkarak bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerlerini ve etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırma Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden 202 hemşirelik öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 

kişisel tanıtım formu ve Hemşirelikte Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ) kullanılarak toplanmıştır. 

Araştırmanın istatistiksel analizlerinde verilerin dağılımında, aritmetik ortalama, standart sapma, 

yüzde parametreleri kullanılmıştır. Parametrik değişkenlerden iki bağımsız değişken için t testi, ikiden 

fazla bağımsız değişkenler için tek yönlü anova uygulanmıştır. Bağımsız değişkenlerle HPDÖ 

arasındaki ilişkiyi saptamak için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmada istatistiksel 

anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma bulgularına göre; 202 hemşirelik öğrencisinin %79,7’sini kız öğrenciler, 

%20,3’ünü erkek öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.81±1.35, akademik 

ortalamaları 2.30±0.40 çıkmıştır. Araştırmada öğrencilerin HPDÖ toplam puanları 116.89±22.44 

olarak bulunurken, insan onuru alt ölçeğinden alınan puanlar (42.34±8.60) en yüksek bulunmuştur. 2. 

sınıf öğrencilerin (121.60±22.39) HPDÖ toplam puanları 4. sınıf öğrencilere (109.71±23.03) göre 

daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelik bölümünü tercih sebebi, sınıf ve okuldan ayrılma düşüncesi 

HPDÖ toplam puanları ile negatif yönde, zayıf ancak anlamlı korelasyonlar gösterirken (p<0.05), 

akademik ortalama beklenenin aksine anlamlı korelasyon gösterememiştir (p>0.05). Hemşirelik 

bölümünü kendi isteği ile tercih eden ve okuldan ayrılma düşüncesi olmayan öğrencilerin HPDÖ 

toplam puanları diğer gruplara göre anlamlı ve yüksek bulunmuştur.  

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin HPDÖ’den aldıkları puanların orta düzeyin üzerinde olduğu 

belirlendi. Bu sonuç öğrencilerin mesleki değerlerine önem verdiğini, insan onuru alt ölçeği 

puanlarının yüksek olmasının getirisiyle mesleki uygulamalarında insana ve bireyselliğine saygı 

duyduklarını, profesyonel davranışlarını yönlendiren değerlerinin farkında olduklarını 

düşündürmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik eğitimlerinde öğrencilere ilk yıllardan 

itibaren mesleğin temel değer ve ilkelerinin anlatılması, müfredatta hemşirelikte profesyonel değerleri 

kapsayan derslerin yer alması gerektiği önerilmektedir. Bununla birlikte farklı bölümlerde okuyan 

öğrencilerle hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerleri ve etkileyen faktörlerin karşılaştırmalı 

olarak yapılacağı bir çalışma hemşirelik eğitiminin olumlu yönlerini ya da eksik kalınan kısımlarını 

ortaya çıkarmada etkili olacaktır.  
 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencileri, profesyonel değerler 

 

Professional Values and Affecting Factors of Nursing Students  
 

ABSTRACT 

 

Objective: It is important for nurses to be aware of their professional values while adapting to 

their professional roles during the training period. The nursing education process should be seen as a 

building block so that these roles can be gained and students are both aware of their own values, 

beliefs and can better adopt professional values. Also, it must be configured in this direction. By this 
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way, this research was carried out descriptively to determine the professional values and influencing 

factors of the nursing students. 

Methods: The research was carried out by 202 nursing students attending Abant İzzet Baysal 

University Bolu Health School and accepting to participate in the study. Data of the study were 

collected using the self-description form and the Professional Values Scale. Arithmetic mean, standard 

deviation, percent parameters are used in statistical analysis of the study. For parametric variables, t 

test was used for two independent variables and one-way ANOVA for more than two independent 

variables. Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between the independent 

variables and the Professional Values Scale. The level of statistical significance in the study was 

accepted as p <0,05. 

Results: According to research findings; Of the 202 nursing students, 79,7% were female students and 

20,3% were male students. The average age of the students was 20,81±1,35 and the academic average 

was 2,30 ± 0,40. In the research, the total scores of the Professional Values Scale of the students were 

found as 116,89±22,44, while the scores of the human honor subscale (42,34±8,60) were the highest. 

Second class students (121,60±22,39) were found to have higher total scores on Professional Values 

Scale than fourth class students (109,71±23,03). While, the reason for choosing the nursing 

department, the thought of leaving school and class variables were have negative, low but significant 

correlations with the Professional Values Scale total scores (p <0.05), academic average did not show 

a significant correlation contrary to expectations (p> 0.05). The total scores of professional values 

scale of students who prefer nursing department by their own preference and who are not thinking 

about leaving school were found to be significantly higher than the other groups. 

Conclusion: It was determined that the nursing students were have above the middle level of the scores 

received on the Professional Values Scale. This result shows that the students attach importance to 

their professional values, they respect humanity and individuality in their professional practices with 

the high score of human honor subscale scores, they are aware of their values that guide their 

professional behavior. Accordingly, it is suggested that in the nursing education students should be 

taught the basic values and principles of the profession from the first years and the courses which 

include professional values in nursing in the curriculum should be included. Nevertheless, a 

comparative study of the professional values and the factors influencing it will be effective in 

revealing the positive aspects or missing parts of nursing education between nursing students and 

students in different departments. 

 

Keywords:  Nursing, nursing education, nursing students, professional values 
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ÖZET 

 

Amaç: Bu çalışma, diyabetli bireylerin öz-bakım gücü ile diyabete ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemine; yapılan güç analizine göre 0.90 güç ve 0.05 tip I hata ile 130 

hasta alınmıştır. Veriler; Karaman Devlet Hastanesine Haziran-Kasım 2015 tarihleri arasında başvuran 

hastalar arasından Hasta Bilgi Formu, Öz-Bakım Gücü Ölçeği ve Diyabet Tutum Ölçeği kullanılarak 

yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama ve 

standart sapma, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi, 

değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ise Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya alınan diyabetli bireylerin % 93,1'sinin Tip II diyabete sahip, %59,2'inin 56 yaş 

ve üzeri, %57,7'sinin kadın, %83,1'inin evli olduğu, %73,8'sinin ilkokul mezunu, %63,8'sinin 6 ay-9 

yıl süresince diyabet hastası olduğu, %53,1'inin oral antidiyabetik+insülin tedavisi gördüğü, 

%57,7'sinin birinci derece yakınlarında diyabet hastasının olduğu ve %56,2'sinin ise orta düzeyde 

tedaviye uyum sağladığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Diyabetli bireylerin Öz-Bakım Gücü Ölçeği 

puan ortalaması 94,69±21,92 ve Diyabet Tutum Ölçeği puan ortalamaları 2,78±0,64 olarak 

bulunmuştur. Birinci derece yakınlarında diyabet hastası bulunan, tedaviye iyi uyum sağladığını 

düşünen ve sigarayı bırakmış olan hastaların Öz¬Bakım Gücü Ölçeği puanlarının yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Son bir yıl içinde diyabet nedeni ile hastaneye yatan ve egzersiz yapmayan hastaların 

öz¬bakım gücü puan ortalamaları ise diğer gruplara göre daha düşük çıkmıştır. Diyabet Tutum 

Ölçeği’nde diyabetin ciddiyeti alt ölçeği en yüksek puan ortalamasına (3,42), özel eğitim gereksinimi 

alt ölçeği ise en düşük puan ortalamasına (1,64) sahipti. Toplam Diyabet Tutum Ölçeği puan 

ortalamaları diyabet tedavisine uyumu iyi olanlarda (2,97±0,59), orta düzeyde olanlarda (2,70±0,59) 

ve uyumu kötü olanlarda (2,22±1,00) negatif yönde ve anlamlı korelasyon göstermiştir (p<0,05). Öz-

Bakım Gücü Ölçeği ile Diyabet Tutum Ölçeği arasında negatif yönlü zayıf anlamlı bir ilişki 

(0,20<r<0,40) (r=-0.270) saptanmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak diyabetli bireylerin diyabet bakım ve tedavisine yönelik tutumların hastaların öz 

bakım düzeyi ile ilişkili olabileceği ve negatif tutumların öz-bakım aktivitelerini etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle diyabetli bireylere, öz-yönetim eğitimine göre planlanmış eğitim 

verilmesi ve sonrasında tutumlarının yeniden ölçülmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Diyabet, Öz-bakım, Öz-bakım gücü, Diyabet tutum 

 

Evaluation of Association Between Attitudes Regarding Diabetes and Self-

Care Capability of Diabetic Individuals  
 

ABSTRACT 

 

Objective: This study was performed to evaluate the association between the attitudes regarding 

diabetes and self-care capabilities of diabetic individuals. 

Methods: According to power analysis, with 0.90 power and 0.05 type-I error 130 patients were 

recruited for the study. Data; were gat here damong patient sattending Karaman Devlet Hastanesi 

between June-November 2015 who had Patient Data Form, Self-Care Capability Scale and Diabetes 

Attitudes Scale by means of face-to-face interview. In analysis of the data, number, percent, mean and 

standard deviation; Kruskal Wallis and Mann Whitney U test to compare categoric variables, 

Spearman correlation test to determine the association among the variables were performed.  
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Results: It has been determined that 93. l % of patients had type II diabetes, 59.2% were over 56 years 

old, 57.7% were female, 83.1% were married, 73.8% were graduated from elementary school, 63.8% 

had diabetes for 6 months - 9 years, 53.1% received oral antidiabetic medications + insülin, 57.7% had 

diabetic primary relatives, 56.2% complied with treatment moderately. The mean score of Self-Care 

Capability Scale of diabetic individuals was 94.69±21.92 and the average score of Diabetic Attitudes 

Scale was 2.78±0.64. It was determined that the scores of the Self-Care Capability Scale of the 

patients who had diabetes in the first degree relatives, who thought that the treatment was well adapted 

and who quit smoking was high. The average scores of self-care capability scores of patients who were 

hospitalized with diabetes in the last year and who did not exercise were lower than the other groups. 

In the Diabetes Attitudes Scale, the severity of diabetes subscale had the highest average score (3.42) 

and the special education requirement subscale had the lowest average score (1.64). Total mean scores 

of Diabetes Attitudes Scale were have significant correlation on negative side in patients who 

complied treatments good (2.97±0.59), average (2.70±0.59) and bad (2.22±1.00) (p<0.05). There was 

a negative weak association between Self-Care Capability Scale and Diabetes Attidutes Scale 

(0.20<r<0.40) (r=-0.270). 

Conclusion: In conclusion, we think that attitudes of diabetic patients to diabetes care and treatment 

may be related to self-care level and negative attitudes may affect self-care activities. Thus, it is 

recommended that education planned according to self-care education should be delivered to diabetic 

individuals and after that attitudes should be re-evaluated. 
 

Keywords: Diabetes Mellitus, self-care, self-care capability, diabetic attitude 
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ABSTRACT 

 

In this study, we investigate the effects of excess Mg additions on superconducting properties 

of bulk MgB2 obtained by solid state reaction method. The amount of excess Mg was varied between 

5 and 25 wt % of the total MgB2. The structural analyses were performed by X-ray diffraction (XRD) 

and scanning electron microscope (SEM) in order to observe the effect of the engine oil on the 

microcrystalline structure. The phase formation percentage and lattice parameters were calculated 

using XRD data. The surface morphology for these samples was examined using SEM measurements. 

Vertical and lateral levitation force measurements under both zero-field-cooled (ZFC) and field-cooled 

(FC) regime were carried out at different temperatures of 24, 28 and 32 K. The MgB2 sample with 15 

wt% excess Mg has the best magnetic levitation performance compared to other samples. 

This work was supported by the Scientific Research Coordination Unit of Karadeniz Technical 

University of Turkey, with project No: FBA-2016-5450. 
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ABSTRACT 

 

Eating and drinking culture has been important in every aspect of human history. Culture is 

the way people express themselves in society and therefore society. The most classical meaning of the 

popular word belongs to the people. But nowadays, this concept is used by many people in the sense 

of being loved or selected. In the eating and drinking culture, some food brands make use of 

popularity as a pleasure and preference for the struggle to win the consumer for free choice. 

Accordingly, after the development and popularization of agricultural commodities trade, many 

products became known in the world societies and their popularity increased. In regions where 

industrialization is heavily involved, people's needs also differ, and the change in their eating habits is 

more easily affected by popular culture. In this review study, the influence on popular cultures eating 

and drinking behaviors and habits are discussed. 

 

Keywords:Popular culture, eating and drinking, habits  

 

Popüler Kültürün Yeme İçme Alışkanlıklarına Etkisi  
 

ÖZET 

 

Yeme içme kültürü insanlık tarihinin her evresinde önemli olmuştur. Kültür insanın toplum 

içindeki kendini ve dolayısıyla toplumu ifade etme biçimidir. Popüler kelimesinin en klasik anlamı ise 

halka ait olandır. Fakat günümüzde bu kavram birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen anlamında 

kullanılmaktadır. Yeme ve içme kültüründe ise, bazı yiyecek markaları özgür seçim için tüketici 

kazanma mücadelesi amacıyla, zevk ve tercih olarak popülerlikten faydalanmaktadır. Buna bağlı 

olarak tarım ürünleri ticaretinin gelişmesi ve yaygınlaşması sonrasında pek çok ürün dünya 

toplumlarınca tanınmış ve popülerliği de artmıştır. Endüstrileşmenin yoğun olarak yaşandığı 

bölgelerde insanların ihtiyaçları da farklılaşmakta, beslenme alışkanlıklarının değişimi popüler 

kültürden daha kolay etkilenmektedir. Bu derleme çalışmasında popüler kültürün yeme içme 

davranışları ve alışkanlıkları üzerindeki etkisi ele alınmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Popüler kültür, yeme içme, alışkanlıklar   
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ABSTRACT 

 

Violence is defined as the application of physical force, exerting, or threat to another person, 

group, or community deliberately, which may cause death, injury, psychological damage, or 

developmental disorder. Among all occupational groups, it is an inevitable fact that health 

professionals are increasingly exposed to acts of violence. The aim of this research is to contribute to 

the studies to be done in order to solve problems about violence against health workers, to provide safe 

environment and to increase the awareness of health workers and administrators about violence. Our 

study included 425 health personnel who agreed to participate in our work in Amasya in June 2016. 

Because of our study, there was a significant relationship between exposure to violence and the 

duration of work in the last one year, especially in exposure to violence. It has been observed that the 

burden of work lies among the factors that set the ground for violence, and that the health workers 

have been in a situation of learned helplessness about violence, and although they have encountered 

adversities in spiritual terms, they have not spoken of it and are constantly in defence. 

 

Keywords: Health Workers, Violence, Amasya Province  

 

Amasya İli Sağlık Çalışanlarının Şiddete Maruziyeti Ve Şiddetle İlişkili 

Etmenler 

 
ÖZET 

 

Şiddet, “Kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal 

zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden olacak şekilde fiziksel zorlama, güç 

kullanımı ya da tehdidinin amaçlı olarak uygulanmasıdır. Tüm meslek grupları arasında sağlık 

çalışanlarının giderek artan şiddet eylemlerine maruz kaldıkları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu 

araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunların giderilmesi, güvenli 

ortamın sağlanması ve sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin şiddet ile ilgili farkındalıklarının artması 

amacıyla yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamaktır. Araştırmamız Haziran 2016 da Amasya ilinde 

çalışmamıza katılmayı kabul eden 425 sağlık personelini kapsamaktadır. Çalışmamızın sonucunda 

şiddete uğrama ile çalışma süresinde özellikle son bir yılda şiddete uğrama arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. İş yükünün şiddete zemin hazırlayan etmenlerin arasında olduğu, sağlık çalışanlarının 

şiddet konusunda öğrenilmiş çaresizlik yaşadıkları, ruhsal anlamda olumsuzluklarla karşılaşmalarına 

rağmen bunu dillendirmedikleri ve devamlı savunma halinde oldukları gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Sağlık çalışanı, Şiddet, Amasya ili 
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ABSTRACT 

 

The levitation in the lateral direction was stable in field cooling (FC) because the lateral force 

and the corresponding lateral displacement had the opposite direction [1]. The lateral force is the 

guidance force in the maglev vehicle and influences the lateral stability of the levitation vehicle [2]. 

MgB2 has several attractive natures as superconducting bulk magnet, such as largecoherence length, 

high critical current density, low cost materials, weak-link-free homogeneous current on a bulk 

scale.In the present study, we performed detailed investigations on lateral force properties and their 

relationship with critical current density of MgB2 bulks. The disk-shaped MgB2 bulks (18 mm in 

diameter, 5 mm in thickness) were fabricated from Mg, B and SiC powders. The effect of SiC adding 

on the lateral force of MgB2 bulk samples were investigated. In these measurements, working height 

and cooling height were chosen as 1.5 mm. In the lateral force measurements, the initial the sample 

was cooled in CH= 1.5 mm vertical distance from the PM, after which the lateral force was measured 

in horizontal traverses. For each cycle, the sequence was: from x= 0 to x= 50 mm, and then back 

across x= 0, continuing to x= -50 mm, and back to x= 0. When the permanent magnet moved laterally 

relative to the centre of the sample, the lateral attractive force increased from zero to the maximum 

values of 6.40 N, 7.15 N and 6.83 N for pure, 3 wt%, and 7 wt % SiC added MgB2 samples, 

respectively in lateral position of 10 mm at 24 K. Based on the observed values of lateral force, it can 

be concluded that the 3 wt% sample is the best of the studied samples. 

 

Keywords: Superconductor, MgB2, Levitation Force 
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ABSTRACT 

 

Fabricating environmentaly friendly superconducting solders are quite crucial for  

superconducting magnet manufacturers who often use Pb based alloys as superconducting  

joints. In here, we have produced and investigated novel superconducting solders as a potential  

replacements for the Pb-based superconducting solders. Their microstructures and superconducting 

properties were compared with the recently used Pb-free solders. The results showed that although 

their superconducting properties are not as good as Pb based solders, the home made solders are much 

better than the widely used solders. 
 

Keywords: Superconducting magnets, Solders, Joints 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder of multiple etiology distinguished by chronic 

hyperglycemia with disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism. Extracts of the V. 

album leaves was reported to exert a beneficial effect to alleviate the symptoms of diabetes in local 

medicines. Thirty two female Wistar rats, aging 6-7 weeks, were included in the present study. The 

animals were provided by the Experimental Animal Center of Yuzuncu Yil University, Turkey. The 

rats were randomly divided into 4 groups, each of 8 rats. Group I, control rats were fed with normal 

pellet diet. Group II, diabetes, rats were made diabetic by a single intraperitoneal (ip) injection of 45 

mg/kg Streptozotocin (STZ), pH: 4.5 in 0.1M. After 72 hours the blood was taken by tail puncture and 

the plasma glucose level of each rat was determined. Rats with a plasma glucose range of 250 mg/dl 

were considered diabetic in the study. Group III, Diabetes + V. album extracts rats were injected with 

single dose of STZ 45 mg/kg, IP, and rats treated with V. album 10 mg/kg were given orally for 20 

days of experimental period. Group IV, V. album extracts 10 mg/kg orally administered. After 20 days 

of administration, all animals were decapitated, blood was collected and sera were separated 

immediately. Serum concentrations of total cholesterol, high density lipoprotein, triglyceride, folic 

acid, vitamin D, vitamin B12 and glucose were determined by using automatic biochemical analyzer. 

Total antioxidant capacity (TAC) and total oxidative status (TOS) analyses were measured spectro- 

photometrically. Blood glucose levels were significantly decreased after V. album applications. 

Vitamins and analyzed lipid compounds were slightly affected. TOS, TAC amounts were different 

between groups, statistical importances were determined. In conclusion extracts of V. album have 

antidiabetic effects, that significantly decreased glucose level when treated with V. album only three 

weeks of experiment, this decline was statistically significant (P ≤ 0.01). Because the relationship 

between the development and progression of DM and oxidative stress is known, here it is an important 

antioxidant and radical-scavenging properties of the V. album were also introduced.  

 

Keywords: Diabetes, Lipoproteins, Total Antioxidant Capacity, Total Oxidative Status, Viscum album, 

Vitamins 

 

ÖZET 

 

Diabetes mellitus (DM) çoklu etiyolojisi, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması 

bozuklukları ve kronik hiperglisemi ile seyreden metabolik bir hastalıktır. V. album (ökse otu) yaprak 

ekstreleri, diyabet semptomlarını hafifletmek, diyabete yararlı bir etki sağlamak için kullanılan yöresel 

bir bitkidir. Araştırmada 32 adet, dişi 6-7 haftalık Wistar sıçanları kullanıldı. Sıçanlar Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi tarafından sağlandı. Sıçanlar rastgele olarak her 

grupta 8 sıçan olmak üzere 4 gruba, ayrıldı. I kontrol grubu; sağlıklı ve hiçbir işlem uygulanmayan 

ratlardı. II. Diyabet grubu; ratlara 45 mg/kg tek doz streptozotocin (STZ) pH: 4.5 olan soğuk sitrat 

tamponu içinde çözdürülüp, intraperitonal (ip) yoldan uygulandı. 72 saat sonra kuyruk veninden alınan 

kan örneklerinde glukoz düzeyleri saptandı. Açlık kan şekeri 250 mg/dl üzerinde olan ratlar diyabetli 

olarak kabul edildi. III. Diabet+ökse otu ekstraktı grubu; ratlara 45 mg/kg tek doz STZ, ip yoldan 

uygulandı diabet oluşmasını takiben ökse otu ekstraktını 10 mg/kg diyetle oral olarak verildi. IV. Ökse 

otu ekstraktı grubu; ökse otu ekstraktını 10 mg/kg diyetle oral şekilde 20 gün süreyle verildi. 20 günün 

sonunda tüm gruplardaki ratların kan örnekleri alınıp hemen serumları ayrıldı. Glukoz, total kolesterol, 
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HDL, trigliserit, folik asit, vitamin D, vitamin B12 düzeyleri otoanalizör ile saptandı. Toplam 

antioksidan kapasite (TAC) ve toplam oksidatif durum (TOS) analizleri spektrofotometrik olarak 

yapıldı. Kan glukoz düzeyi V. album verilmesi ile diyabetlilerde önemli olarak azalırken, vitaminler 

ve incelenen lipit bileşiklerinin miktarları çok az değişkenlik gösterdi. TOS ve TAC düzeyleri de 

gruplar arasında istatistiki önemli değişim tespit edildi. Sunulan çalışmada, diyabetik sıçanlara 700.50 

mg/dl olarak saptanan kan şekeri sadece üç hafta için V. album ile tedavi edildiğinde 514.64 mg/dl‘ye 

önemle azaldı. Bu azalma (P ≤ 0.01) istatistiksel olarak anlamlıydı. Oksidatif stresin DM gelişmesi ve 

ilerlemesi ile ilişkisi bilindiğinden, burada V.album’un önemli bir antioksidan ve radikal temizleme 

özelliği de ortaya konulmuştur. 

 

 Anahtar kelimeler: Diyabet, Lipoproteinler, Ökse Otu, Toplam Antioksidan Kapasite, Toplam 

Oksidatif Durum, Vitaminler 
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ABSTRACT 

 

Cities and public places are areas that are constantly evolving and changing. There are various 

physical and functional transformations in these areas in time, and public spaces can have different 

identities. In this context, it is aimed to research the transformation of a public space, Sultanahmet 

Square that is as old as the city history of Istanbul. The transformations of the square as a public place 

was researched from the Roman period to present. In this way, from Roman hippodrome to the present 

city square, the area was evaluated in terms of morphological and functional aspects. In the study, 

maps, photographs, engravings and models made for the past periods were used. At the end of the 

work, it is seen that the area has always sustained its public identity. However, the hippodrome that 

was enclosure and massive structure has gradually been transformed into an open urban space that 

working integrated with environmental pattern. 

 

Keywords: urban morphology, public places, hippodrome, Sultanahmet Square 

 

ÖZET 

 

Kentler ve kentlerin bir öğesi olan kamusal alanlar sürekli gelişen ve değişim içinde olan 

dinamik alanlardır. Zaman içeresinde bu alanlarda çeşitli fiziksel ve işlevsel değişimler yaşanmakta ve 

kamusal alanlar farklı kimlikler edinebilmektedir. Bu kapsamda İstanbul kent tarihi kadar eski olan bir 

kamusal alanın dönemler içinde geçirdiği değişimin incelenmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda 

Sultanahmet Meydanı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bir kamusal alan olan meydanın Roma 

dönemindeki ilk hali olan hipodrom yapısından günümüzdeki kent meydanına kadar geçen dönemler 

içindeki değişimleri morfolojik ve işlevsel yönlerden değerlendirilmiştir. Çalışmada literatür 

kaynakları ve gözlemler dışında eski dönemlere ait haritalar, fotoğraflar, gravürler ve geçmiş dönemler 

için yapılan modellemeler kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, alanın tarihten bugüne her zaman 

kamusal alan kimliğini sürdüğü görülmüştür. Fakat fiziksel açıdan içe kapılı ve keskin bir mekân tarifi 

ile sınırlanan hipodromun zamanla esnek kullanım olanakları sunan, geçirgen ve çevresiyle 

bütünleşmiş bir kent meydanına dönüştüğü görülmüştür. 
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ABSTRACT 

 

The enviromental concerns on toxic materials have encouraged the researchers to investigate 

new techniques for recent technology such as large superconducting magnets that are used for 

colloiders and MRI (Magnetic Resonance Imaging). In this study. we investigated different techniques 

to find new methods for making lead free joints. We investigated superconducting and microstructural 

properties of new improved joints. Cold press joints and soldering methods are evaluated as a potential 

replacement for lead based joints. 

 

Keywords: Superconducting magnets, Joints, cold-press, solders 
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ABSTRACT 

 

Since the discovery of superconductivity in binary MgB2 compounds, extensive studies have 

been carried out because of its excellent properties for technological applications, such as high 

transition temperature (Tc=39K), high upper critical field (Hc2), high critical current density (Jc). Thin 

films are important for fundamental research as well as technological applications of any functional 

materials. Technological applications primarily depend on critical current density. The strong field 

dependence of Jc for MgB2 necessitates an enhancement in flux pinning performance in order to 

improve values in high magnetic fields. An effective way to improve the flux pinning is to introduce 

flux pinning centers into MgB2 through a dopant having size comparable to the coherence length of 

MgB2. In this study, MgB2 film with a thickness of about 600 nm was deposited on the MgO (100) 

single crystal substrate using a “two-step” synthesis technique. Firstly, deposition of boron thin film 

was carried out by rf magnetron sputtering on MgO substrates and followed by a post deposition 

annealing at 850 ºC in magnesium vapour. In order to investigate the effect of Fe2O3 nanoparticles on 

the structural and magnetic properties of films, MgB2 films were coated with different concentrations 

of Fe2O3 nanoparticles by a spin coating process. The effects of different concentrations of 

ferromagnetic Fe2O3 nanoparticles on superconducting properties of obtained films were carried out 

by using structural (XRD, SEM, AFM) and magnetization (M-H and M-T) measurements. It was 

found that the films coated with Fe2O3 nanoparticles slightly enhanced the critical current density of 

films. It was seen that especially the films coated by Fe2O3 became stronger in the magnetic field. 

This work was supported by the Council of Higher Education (Turkey) and Scientific Research 

Coordination Unit of Karadeniz Technical University (contract number: 2010.111.001.2). 
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ABSTRACT 

 

When a superconductor feels the presence of spatially inhomogeneous magnetic field 

generated by the permanent magnet, the levitation force arises which is one of the most attractive 

properties of superconducting applications. The interaction between the superconducting sample and 

the magnetic field creates both repulsive and attractive forces. This fascinating magnetic levitation is 

attractive for various technological applications such as magnetic levitation transportation systems. In 

this work, we investigated the effect of SiC adding into MgB2 bulk samples on vertical levitation 

force properties. All samples were prepared from magnesium powder (99.8 %), amorphous boron 

powder (98 %), and nano-SiC powder. We used 5 wt% excess Mg powder to compensate Mg 

evaporation during heat treatment. The level of added nano-SiC powder was 0, 3, 5, 7, 10 wt% of 

MgB2 powders. These mixed powders were grounded for an hour and pressed into (385 MPa) pellets 

with a diameter of 18 mm. The pellets were wrapped in tantalum foil, then sealed inside a stainless 

steel tube and vacuumed. The sintering process was carried out at 1000°C for 0.5 h following vacuum 

process. During the heat treatment, high-purity argon gas was maintained 12 bar in a stainless steel 

tube. We investigated the effects of SiC adding on the vertical force properties of MgB2 bulk samples 

in zero field cooling (ZFC) and field cooling (FC) regimes. The bulk MgB2 sample was cooled down 

at measurement temperature for vertical ZFC measurements, while the sample was standing at a 

distance of 50 mm above the central axis of the PM, where magnetic field of PM is negligibly small. 

After the sample was cooled, the PM was moved vertically up to a minimum distance of z = 1.5 mm 

from the sample and moved down to the initial distance. In this way, the vertical levitation force as a 

function of the vertical distance was measured. Based on the observed values of vertical force, it can 

be concluded that the 7 wt% sample is the best of the studied samples in zero field cooling regime. 
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ABSTRACT 

 

Boron compounds are lack of electron by their nature because of they are similar to Lewis 

acidity.They have three electrons in the last orbital due to the fact that they make three covalent 

bonds.They have highly electrophilic characteristic feature as a result of they have empty orbital in the 

last orbital.When we look into boron containing ionic compounds in the literature,they have almost all 

ionic compounds with BF4 anion.It is hand to say that there are related studies that mention boron in 

cationic structure,that is,boron in organic structure.When we looked at the history of boron chemistry, 

we can mostly see neutral and anionic forms.For many years,these compounds have been used both in 

industrial and synthetic organic chemistry in many reactions.Although the cationic forms of boron 

have been known for many years,unfortunately it wasn’t studied in detail until recently.In 

1985,scientists Nöth and Kelle studied type of cationic boron and classified them by systematically 

separating them.Despite electrophilic characters of neutral boron,there are cationic halides in three 

different coordination. The cationic form of boron is divided according to their coordination numbers, 

These are; Borenium cations have a coordination number of three and two sigma bond and neutral 

ligand with empty p orbitals of boron have completed the coordination thorugh electron transfer. 

Despite boron’s lack of electrons from empty orbitals,the donor ligand is increasing stability with 

electron donors. In this study,some of the new borenium compounds with high efficiency are 

sythesized.Structure characterization of the synthesized compounds was carried out by FT-IR, 1H-

NMR and 13C-NMR. 

 

Keywords: NEW BORENIUM COMPOUNDS 

 

Scheme 1. General synthesis 
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ABSTRACT 

 

In the present paper, we establish general representations of continuous linear functionals, which play 

an important roles in Functional Analysis, of the absolute weighted spaces which have recently been 

introduced in (Sarıgöl, 2016, 68; Sarıgöl 2011,331), and also determine their norms. 
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ABSTRACT 

 

Surgical approach, radiotherapy and chemotherapy have been used in cancer treatment for 

several years. Due to the adverse effects of existing treatment methods and their negative effects on 

patients' lifestyles, stakeholders and scientists focused on investigating alternative and more natural 

methods that have lower adverse effects. Thus, the effects of phytogenetic components that could have 

anti-cancer properties are started to be tested initially in the laboratories in vivo and in vitro, and those 

observed to have therapeutic effects were tried on volunteers in clinical trials. 

Cisplatin, contains platinum (Pt) which is heavy metal, is a strong anti-neoplastic agent. It 

inhibits cell proliferation selectively and specifically. That is why it is used in cancer treatment. 

Crocins are water-soluble carotenoids which consist of a group of crocetin (8,8′-diapocarotene-8,8′-

dioic acid) glycosides. Crosin is derived by the fruits of gardenia and the stigmas of saffron flower. 

Recent studies show that they have a variety of pharmacological effects including antioxidant, 

antidiabetic, neuroprotective and anti-inflammatory properties.  

In this study it is aim to search protective effects of crocin against toxicity of cisplatin as a 

chemotherapeutic agents in MCF-7 cells. For this purpose three different experimental groups (1st 

group: control group, 2nd group: Cisplatin applied group, 3rd group:Cisplatin and crocin applied 

group) were formed from the MCF-7 cells. Median lethal dose (LD50) of cisplatin to applied MCF-7 

cells were determined by cytotoxicity (MTT; (3-4,5-dimetil-tiyazolil-. 2,5-difeniltetrazolyum bromid) 

tests. LD50 of cisplatin on MCF-7 cells was determined as 33 μg / mL. LD0 dose (20 µg/mL) of 

crosin was used for the treatment of cisplatin toxicity-forming cells. Total antioxidant status (TAS), 

total oxidant status (TOS), oxidative stress index (OSI), tumor necrosis factor (TNF) α, interferon 

(IFN) γ and interleukin 1 (IL1) β levels were analyzed at the end of the study. Also the Single Cell Gel 

Electrophoresis (comet assay) was applied to samples.  

It was determined that cisplatin was increased OSI and decreased TAS levels in MCF-7 cell 

line at LD50 dose. Crocin was found to reduce the oxidative stress while increasing as a result of 

cisplatin toxication. In case of comet results, it was determined that the cisplatin toxicity was increased 

the DNA damage in MCF-7 cells. And crosin was reduced the DNA damage increased as a result of 

toxicity. 

These findings demonstrated that crocin had anti-oxidant effects on MCF-7 breast cancer cells against 

cisplatin toxicity at LD0 dose (The dose is not causing cell death or development) of crocin. For this 

reason, LD0 dose of crosin can be used to reduce side effects of cisplatin in other tissues without 

causing proliferation in cancer cells. In this context, the use of crosin combined with cisplatin may 

increase the efficacy of chemotherapeutic treatment. 

 

Keywords: MCF-7 cell line, cisplatin, crocin, oxidative stress, ınflammation, 
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MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerinde Krosinin İnflamasyon Ve Oksidatif 

Strese Etkileri 
 

ÖZET 

 

Kanser tedavisinde cerrahi yaklaşım, radyoterapi ve kemoterapi yıllardan beri 

kullanılmaktadır. Mevcut tedavi yöntemlerinin yan etkileri ve hastaların yaşam tarzına olumsuz 

etkileri konunun paydaşlarını ve bilim adamlarını daha doğal ve yan etkisi az olabilecek alternatif 

yöntemler araştırmaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda bitkilerin ve bitkilerden elde edilen anti-kanser 

etkili olabilecek bileşenlerin etkileri öncelikle in-vivo ve invitro deney modelleri ile laboratuarlarda, 

tedaviye etkisi olduğu gözlenenler ise kliniklerde gönüllüler üzerinde denenmeye başlamıştır. 

Ağır bir metal olan platin (Pt) içeren cisplatin güçlü bir antineoplastik ajandır. Selektif ve 

spesifik olarak hücre çoğalmasını inhibe ettiği için kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Suda 

çözünebilen bir karatonoid olan krosinler, krosetin (8,8′-diapocarotene-8,8′-dioic acid) glikozit 

formunda bileşiklerdir. Krosin safran çiçeğinin stigmalarından ve gardenya meyvesinden elde 

edilebilmektedir. Yapılan araştırmalar, krosinin antioksidan, antidiyabetik, anti-inflamatuvar ve 

nöroprotektif özellikleri de içeren farmokolojik etkileri olduğunu göstermektedir.  

Sunulan çalışmada MCF-7 hücrelerinde kemoterapik bir ajan olan cisplatin toksisitesine karşı 

krosinin etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. MCF-7 hücrelerine uygulanan cisplatinin LD50 toksik 

dozu, sitotoksisite (MTT;3-4,5-dimetil-tiyazolil-. 2,5-difeniltetrazolyum bromid) testleri ile 

belirlenmiştir. MCF-7 hücrelerinde cisplatinin LD50 dozu 33 μg / mL olarak bulundu. MCF-7 

hücrelerinden üç farklı deney grubu (1. grup: control grubu, 2. grup:cisplatin uygulanan grup, 3. 

grup:cisplatin ve crosin uygulanan grup) oluşturuldu. Cisplatin toksisitesi oluşturulan hücrelere tedavi 

amacıyla crosinin LD0 dozu (20 µg/mL) uygulandı. Çalışmanın sonunda total antioksidan statü (TAS), 

total oksidan statü (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI), tümör nekrozis faktör (TNF) α, interferon 

(IFN) γ, ınterlöykin 1 (IL1) β seviyeleri analiz edildi. Ayrıca numunelere tek hücre jel elektroforezi 

(comet assay) uygulandı.  

MCF-7 hücrelerinde cisplatinin TAS düzeylerini düşürerek OSI düzeylerini artırdığı 

belirlendi. Krosinin ise cisplatin toksikasyonu sonucu artan oksidatif stresi azalttığı bulundu. Komet 

sonuçlarına gore ise cisplatin toksikasyonuyla hücrelerde DNA hasarının arttığı belirlendi. 

Toksikasyon sonucu artan DNA hasarını ise crosinin azalttığı görüldü. 

Bu sonuçlar MCF-7 meme kanseri hücrelerinde cisplatin toksikasyonuna karşı krosinin LD0 dozunun 

(herhangi bir hücre olümü veya gelişmesine neden olmayan doz) anti-oksidan etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle crosinin LD0 dozu kanser hücrelerinde proliferasyona neden olmadan, 

cisplatinin diğer dokulardaki oluşturduğu yan etkilerini azaltmak için kullanılabilir. Bu bağlamda 

crosinin cisplatinle combine kullanımları kemoterapik tedavinin etkinliğini artırabilir. 

 

Anahtar kelimeler: MCF-7 hücreleri, Krosin, İnflamasyon, Oksidatif Stres  
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ABSTRACT 
 

Lacewing specimen was collected from 57 localities in in Middle Black Sea Region (Çorum, 

Tokat and Amasya province) of Turkey between the months of May-August 2015. Specimens were 

caught from different altitude biotopes coniferous trees, deciduous trees, ferns, shrub, herb, others type 

(open areas of forest, open steppes, under the bridge with light trap). The ecosystem diversity and 

altitudinal variation were taken into account when localities were chosen. Altitudes, route tracks, and 

directions were recorded using a manual GPS device (Garmin). Live insect specimens were identified 

immediately after capture. If specimens could not be identified in the field, they were brought back to 

laboratory alive and killed with ethyl acetate (but Coniopterygidae specimens were killed in 70% 

alcohol and stored). All the lacewing specimens were pinned with their wings spread, then dried and 

preserved. Most of the lacewing samples were found in the coniferous trees, decidious trees. When the 

vertical distributions of the specimens were examined the most narrowly distributed species Chrysopa 

formosa, Chrysotropia ciliata, Nineta flava, Peyerimhoffina gracilis, Aleuropteryx loewii, 

Aleuropteryx umbrata, Sympherobius (Sympherobius) elegans, Wesmaelius (Kimminsia) ravus, 

Mantispa aphavexelte, Mantispa scabricollis, Delfimeus irroratus, Euroleon nostras, Macronemerus 

bilineatus, Myrmecaelurus trigrammus, Myrmeleon (Morter) inconspicius the most widely distributed 

species Chrysoperla carnea, Dichochrysa prasina.  

All samples collected were stored in deep freeze for later determination of fatty acid profiles on 

HPLC. 
 

Keywords: imcofe2016Neuroptera, Turkey, Middle Black Sea Region, vertical distributions, Fatty 

acid, HPLC 

 

 

Orta Karadeniz Bölgesi (Çorum, Tokat, Amasya İlleri) Neuroptera 

Türlerinin (Insecta, Neuroptera) Dikey Dağılımı  
 

 

ÖZET 

 

Mayıs-Ağustos 2015 ayları arasında Türkiye Cumhuriyeti Orta Karadeniz Bölgesi (Çorum, 

Tokat ve Amasya illerinde) 57 yerelden toplanan örnek alındı. Farklı yükseklikteki biyotoplardan iğne 

yapraklı ağaçlar, yaprak döken ağaçlar, eğrelti otları, çalılar ve bitkilerden örnekler yakalandı , 

Diğerleri (ormanın açık alanları, açık stepler, ışık tuzağıyla köprünün altında). Yöreler seçildiğinde 

ekosistem çeşitliliği ve yükseklik değişimi göz önüne alındı. Rakımlar, güzergah parçaları ve 

yönergeler, manuel bir GPS cihazı (Garmin) kullanılarak kaydedildi. Canlı böcek numuneleri 

yakalandıktan hemen sonra tespit edildi. Arazide numuneler tespit edilemediğinde, canlı olarak 

laboratuara geri getirildi ve etil asetat ile öldürüldü (ancak Coniopterygidae numuneleri% 70 alkolle 

öldürülüp saklandı). Bütün dantel örnekleri kanatları yayılmış halde sabitlenmiş, sonra kurutulmuş ve 

korunmuştur. Çalılık örneklerinin çoğu iğne yapraklı ağaçlarda, sardunya ağaçlarında bulunmuştur. 

Örneklerin dikey dağılımları incelendiğinde en dar dağılan Chrysopa formosa, Chrysotropia ciliata, 

Nineta flava, Peyerimhoffina gracilis, Aleuropteryx loewii, Aleuropteryx umbrata, Sympherobius 

(Sympherobius) elegans, Wesmaelius (Kimminsia) ravus, Mantispa aphavexelte, Mantispa 

scabricollis, Delfimeus irroratus, Euroleon nostras, Macronemerus bilineatus, Myrmecaelurus 

trigrammus, Myrmeleon (Morter) en yaygın olmayan tür Chrysoperla carnea, Dichochrysa prasina.  
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Toplanan tüm örnekler daha sonra yapılacak yağ asit profilerinin HPLC de saptanmak üzere derin 

dondurucuda saklanmıştır. 
 

Anahtar kelimeler: Neuroptera, Turkey, orta karadeniz bölgesi 
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ABSTRACT 

 

In this study a comprehensive exergoeconomic analysis has been applied to a solar power 

system (SPS) located in Van, Turkey. Van is known as a Sun City in history with is historic name of 

TUŞBA with its average 300 sunny days with having an altitude of 1727m and 9.85C average daily 

temperature. As with increasing knowledge and need for sustainable and renewable energies, this SPS 

is built to reveal the true solar potential of the Campus area of Yuzuncu Yıl University for further 

large scale SPS constructions. A daily analysis has been applied to the system in 2013 for 365 days 

considering daily production and global radiation. It is found that the yearly exergy efficiency of the 

system is 10% and total electrical energy production of 31038.95 kWh with 1763.5kWh/kWp yearly 

and exergoeconomic cost of the system is in harmony with the exergetic performance tendency. 
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ABSTRACT 

 

In this study, life cycle assessment of the housing area of Yuzuncu Yıl University Campus is 

conducted. The investigated carried out based on the buildings’ spatial properties, shadow effects, 

wind effects and local climate to understand the importance of the design strategies besides the 

temperature and humidity values of 40 different housing unit in the area as well as the environmental 

parameters. The life cycle asssment is conducted with integration to exergy analysis by broad 

consideration covering the heat loads of the separate buildings including the effects of the heating 

system, cooling system, passive heating effects, and other climatic properties for winter and summer. 

The analysis covers the year 2016 by recording dependent parameters of the investigation area. The 

results emphesize the importance of LCA in general and the exergetic design perspectives especially 

in cold climates where the heat loads are considerable high. 

  

Keywords: Exergy Analysis, Life Cycle Assesment, Cold Climate, Urban Settlement 
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ABSTRACT 

 

As population and industrialization have increased rapidly, human health and environment 

related issues have also been brought along. One of the most important of these problems is the 

widespread use of a wide variety of chemicals in order to increase production in agriculture and to 

meet agricultural demand. Therefore, it complies with the necessity of producing ecological 

agricultural activities that contribute to the development of human health and friendly and rural areas. 

In today's world, trade volume has grown rapidly and an increasingly demanding organic market has 

emerged. The development of the demand for products in this market and the principles of ecological 

agriculture are of great importance. 

In this study, Karaman's situation of organic agricultural production and ecological 

agricultural products market, which we have heard frequently in recent years and accepted as a new 

production method, has been analyzed. The Turkish market has been mentioned. In addition, it was 

researched how the supply of organic agriculture products to meet increasing demand is tried to be met 

and what advantages it provides in Turkey. 

As a result of the research, the production areas, quantities and number of real farmers of 

organic products in Turkey and Karaman have been examined. Karaman province was found to have a 

share of about 0.17% in terms of production area in Turkey, about 0.31% in terms of farmers and 

0.17% in production amount. As a result, some suggestions for solutions have been given by pointing 

out that Karaman province can not use enough potential of organic agriculture. 

Keywords: organic agriculture 

 

Karaman İlinde Organik Tarım Ve Türkiye Pazarındaki Önemi  
 

ÖZET 

 

Nüfus ve sanayileşme hızla arttıkça, insan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Bu sorunların en önemlilerinden birisi, tarımda üretim artışını sağlamak ve tarımsal ürün 

talebini karşılamak için çok çeşitli kimyasalların yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış olmasıdır. 

Dolayısıyla insan sağlığıyla dost ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlayan ekolojik tarımsal 

faaliyetlerin üretimi zorunluluğunu karşımıza çıkarmaktadır. Günümüzde gelinen noktada, ticaret 

hacmi hızla büyüyen ve talebi giderek artan bir organik pazar ortaya çıkmıştır. Bu pazardaki ürünlerin 

talebinin gelişimi ve ekolojik tarımın ilkeleri büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz ve yeni bir üretim yöntemi olarak kabul edilen 

organik tarım üretimi ve ekolojik tarım ürünleri pazarının Karaman’daki durumu analiz edilmiştir. 

Türkiye pazarındaki önemi belirtilmiştir. Ayrıca artan talebi karşılamaya yönelik organik tarım 

ürünleri arzının nasıl karşılanmaya çalışıldığı, Türkiye’de ne gibi avantajlar sağladığı araştırılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda Türkiye’deki ve Karaman’daki organik ürünlerin üretim alanları, miktarları 

ve gerçek çiftçi sayısı incelenmiştir. Karaman ilinin Türkiye’deki üretim alanı bakımından yaklaşık 

%0.17, çiftçi sayısı olarak yaklaşık %0.31 ve üretim miktarı olarak %0.17’lik pay aldığı bulunmuştur. 

Sonuç olarak Karaman ilinin organik tarım konusunda sahip olduğu potansiyeli yeterince 

kullanamadığına dikkat çekilerek bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir 

 

Anahtar kelimeler: Organik Tarım, Organik Ürün, Organik Tarım Ürünleri Ticareti, Pazar Gelişimi 
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ABSTRACT 

 

Royal jelly is a product of bees and contains proteins, carbohydrates, fats, free amino acids, 

vitamins and minerals. In this study, we investigated the effect of royal jelly on TNF-α levels and 

oxidant-antioxidant systems in hypothyroid rats induced by propylthiouracil (PTU). Forty rats were 

used and randomly divided into four groups each containing 10 rats. I. control group, II. royal jelly 

group, the royal jelly group received a dose of 100 mg / kg /day from the beginning of the fourth week 

(22nd day) by intragastric gavage for 30 days. III- PTU group, 0.05% PTU was given for 51 days in 

drinking water. IV- PTU + royal jelly group, 0.05% PTU was given for 51 days in drinking water and 

at the beginning of the 4th week (22nd day)+ 100 mg / kg / day of royal jelly was given for 30 days by 

intragastric gavage. At the end of the experiment, the hematological parameters, sT3, sT4 and serum 

lipid profile were determined by autoanalysing. Levels of TSH, TNF-α, GSH, MDA, GSH-Px, SOD 

and CAT were measured in the ELISA. The levels of sT3, sT4 in PTU and PTU + royal jelly groups 

were lower than the control group (p <0.001). TSH levels in the PTU and PTU + royal jelly groups 

were detected higher than the control group (p <0.05). There was a decrease in triglyceride levels (p 

<0.05) and an increase in LDL (p <0.01), RBC (p <0.05), HCT (p <0.01) and HGB (p <0.01) in PTU 

+ royal jelly group compared to the PTU group. Levels of TNF-α, GSH and GSH-Px, CAT, SOD were 

not significantly different between groups. Therefore, in this study, the increase in oxidative stress was 

not detected in hypothyroid rats induced by PTU. In the case of hypothyroidism, royal jelly had 

positive effects on triglycerides among biochemical parameters and on RBC, HCT and HGB among 

haematological parameters. This is a preliminary study that shows the effect of royal jelly on 

hypothyroidism. There is a need for further studies on this issue. 

  

Keywords: Hypothyroidism, Oxidative Stress, Propylthiouracil, Royal jelly, Tumor Necrosis Factor -α 
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ÖZET 

 

Ahşap yüzyıllardır kullanılan en eski yapı malzemelerinden biridir. Ayrıca çevre ve sağlık 

konusunda optimum değerlerle yanıt verebilen bir malzemedir. Ahşap yapım sistemi, konutların daha 

büyük ve ferah olmalarına olanak vermesi, kısa sürede inşa edilebilir olması ve depreme daha çok 

dayanabilmesi nedeniyle Anadolu konut mimarisinde sıklıkla tercih edilmiştir. 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda ahşap yapıların tasarımlarında farklı geçme 

tekniklerinin ve duvar kuşaklama sistemlerinin kullanılması, payanda kullanımı, dikme başlığı 

kullanımı, bileşimlerde metal kullanımı, kerpiç kullanımı vb. akılcı sistemler sayesinde günümüze 

kadar varlığını sürdüren dayanıklı ve çevreyle uyumlu yapılar oldukları sonucuna varılmıştır. 

Periyodik bakımları düzenli olarak yapılmış, korunmasına özen gösterilmiş ahşap yapıların depreme 

karşı dayanımlarının, insan ve çevreyle uyumlarının en üst düzeyde olduğu görülmüştür. 

Bildiri kapsamında, Bursa’da bulunan geleneksel ahşap yapıların taşıyıcı sistemleri, kapı ve 

pencere özellikleri, cumbaları ve yapı kullanımları Tuzpazarı, Reyhan ve Hisar mahallelerinde 

bulunan ahşap yapılar kapsamında araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda Bursa’nın farklı 

mahallelerinde yer alan ahşap yapılardaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Anahtar Ahşap, cephe, geleneksel konut 
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ÖZET 

 

Meslek şeçimi bireyin yaşamında önemli bir karardır. Ancak Türkiye’de meslek seçimi çok 

zaman bireyin yetenekleri doğurtulmasında olmayıp, aile baskısı, cinsiyet, kültür ve çevre koşulları 

gibi faktörler meslek seçimini etkilemektedir düşüncesi hâkimdir. Oysaki seçilmiş bir meslek insanın 

ilgi ve eğilimlerine uygun olduğunda kişinin meslek ile mükemmel bir uyum içinde olur. Bu çalışma; 

Trabzon İlindeki özel bir üniversitenin 1. sınıflarında öğrenim gören geleceğin sağlık 

profesyonellerinin yaşadıkları kültürün meslek seçimine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Kesitsel, 

tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini 2016-2017 yılı bahar döneminde Trabzon İlindeki Özel bir 

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin çocuk gelişimi, beslenme ve diyetetik, hemşirelik ve spor 

bilimleri bölümlerinin 1. öğrencileri (318 kişi) oluşturmaktadır. Evrenin tümü araştırma kapsamına 

alınmış ve ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, meslek seçimi, 

memnuniyet, kültür ve etkileyen faktörler sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında 

uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon 

analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %70’i kadın, %30’u erkek 

olup yaş ortalaması 18.6±10.7’dur. Öğrencilerin %70’i illerden, %40’ı doğu bölgelerden gelmiştir. 

Sağlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin %30.8’i çocuk gelişimi, %26.1’i hemşirelik, %25.5’i 

spor bilimi, %17.6’sı beslenme bölümünde okumaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler daha çok; 

ebeveynlerinin lise mezunu olduğunu, sosyoekonomik durumlarının orta düzeyde olduğunu, yurtta 

kaldığını ve dominant bir anne ve/veya babaya sahip olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %80’i 

meslek seçiminde kendi kültürünün etkisi altında kaldığını ifade etmiştir. Araştırma yapılan 

üniversitede öğrenim gören öğrencilerin bölgesel ve cinsiyet farklılıkları saptanmıştır (p<0.05). 

Meslek seçiminde kültürün etkisini incelemeye yönelik müdahale çalışmaları planlanmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: Meslek-kültür-eğitim-üniversite öğrencileri 
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ÖZET 

 

Echinococcus granulosus‟un koyun ve diğer hayvanlarda ikincil larval basamağı olan kist 

hidatid en çok görüldüğü organlar karaciğer, akciğer ve nadiren dalak, böbrek, kemik, göz, beyin gibi 

organlarda bulunurken erişkin formu karnivorların barsağında bulunur. Kist sıvısının biyokimyasal 

verileri farklı etkenlere, parazitin farklı tiplerine ve parazitin fizyolojisine göre değişkenlik 

göstermektedir. Araştırmada Van ili Özalp ilçesi mezbahasında kesime gelen koyunlar materyal olarak 

kullanıldı. Kesim anında deneme ve kontrol grubu oluşturuldu. Bu amaçla kesilen her hayvanın kanı 

kesim anında alındı, her hayvanın kesimini takiben iç organları kist hidatik yönünden muayene edildi. 

Karaciğerinde kist hidatit bulunmayanlar kontrol grubu olarak değerlendirildi, hidatit kistli olanlar ise 

deneme grubu olarak seçildi. Kontrol Grubu: Kesim sonrasında iç organlarında hidatit kist 

bulunmayan koyunlarda 15 tanesi sağlıklı kontrol grubu olarak kabul edilip serum numuneleri alındı. 

Deneme (hidatit kistli) Grup: Kesim sonrası yapılan muayenede karaciğerinde hidatit kistler bulunan 

25 koyun deneme grubu olarak tanımlandı. Bunlardan alınan kan ve daha sonra enjektör yardımıyla 

elde edilen kist sıvısı örnekleri alınıp numaralandırıldı. Hayvanların serum ve kist sıvısında atomik 

absorpsiyon spektrofotometre ile mineral düzey analizleri yapıldı. Ca, Na, K, Fe, Cu, Zn, Mg, Mn, ve 

ağır metal düzeyleri Cd, Cr, Se, Pb, Ni, saptandı. Typical Optima 7000 DV ICP-OES, aleti ile kan ve 

kist sıvısının mineral düzeyleri saptandı. Kontrol grubu, ekinokoklu koyun ve kist sıvılarının Cd, Ni, 

Pb, Cu, Se, Zn, Na, Mg, Ca düzeyleri arasında istatistiki olarak farklı düzeylerde önem saptanırken 

p<0.05, K, Cr, Mn, Fe değerleri arasında farklılık bulunmadı (p>0.05). Kontrol grubu koyunların 

mineral değerleri ile hidatidli koyunların serum mineral miktarları karşılaştırıldığında Cu, Zn, Na, K, 

Mg, Ca değerlerinde oldukça önemli farklılıklar saptanırken Cd, Cr, Mn, Fe ortalamaları fazla 

değişiklik göstermedi. Sonuç olarak kist hidatid sıvısında Ni, Cu, Fe, Zn ve Ca düzeyleri diğer iki 

gruba göre çok yüksek olarak hesaplanırken Pb ve Mg düzeylerinde de önemli farklılık bulunmuştur. 

Kontrol ve deneme gruplarının serum mineral düzeyleri karşılaştırıldığında ise Cd, Cr, Mn ve Fe 

değerleri arasında anlamlı farklılık saptanamadı. Buna karşın Cu, Zn, Na, K, Mg ve Ca değerleri 

ortalamaları çok önemli olarak değişmiş olarak hesaplandı.  

 

Anahtar kelimeler: Ekinokok, kan, kist sıvısı, koyun, mineral maddeler 

 

Investigation of Mineral Content of the Serum and Cyst Fluid in Sheep 

With Hydatid Cysts  
 

ABSTRACT 

 

Secondary hydatid larval stage of Echinococcus granulosus in sheep and other animals found 

in the most widespread in the liver, spleen, lungs, and rarely, kidneys, bones, eyes ,, brain while the 

adult form is found in the intestines of carnivorous. Biochemical data of cystic liquid are affected by 

various factors, it varies according to the different types of parasites and depending on their 
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physiology. In this study cut sheep slaughter of Ozalp district of Van province were used as material. 

Control and experimental groups have been created during the slaughter process. For this goal the 

blood of animals were immediately taken and internal organs of each animal were examined for 

hydatid cysts .After the slaughter of 15 sheep without hidatit cysts in the liver was used as control 

group while 25 sheep with hidatit cyst in the liver, they were designated as the experimental group 

.Blood samples were collected from all animals and samples of cyst fluid obtained carefully by the 

injectors and all numbered. The analysis of mineral level of sera and cysts fluids was made with the 

typical Optima 7000 DV ICP-OES .The amounts of Ca, Na, K, Fe, Cu, Zn, Mg, Mn, and levels of 

heavy metals Cd, Cr, Se, Pb, Ni, were detected .Statistical importance at different levels were detected 

between the average of Ni, Pb, Cu, S Zn Na K Mg Ca (p <0.05) in three groups groups , but Cr Mn Fe 

(p> 0.05 )levels did not differ significantly between groups. Compared to the content of sheep serum 

minerals in control and experimental groups significant differences were detected between the Zn Cu 

Ca Mg Na K levels but Cd Cr Fe Mn averages showed no significant changes. As conclusion; the 

hydatid cyst fluid Ni, Cu, Fe, Zn and Cu levels were found significantly higher than the serum levels 

of the other two groups.Meantime the average values of levels Pb and Mg calculated as too high in the 

control and experimental groups, also.Comparing quantities of serum minerals of control and 

experimental groups the Cd Cr Mn and Fe levels were not changed significantly. But, Cu, Zn, Na, K, 

Mg and Ca were calculated as the mean values have changed very important. 

 

Keywords: Cystic liquid, hidatit cysts, serum minerals, sheep 
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ÖZET 

 

Küreselleşme ile çok kültürlülük, kültürler arası yakınlaşma, kültürel çeşitlilik, çok dillilik, 

uluslar arası hoşgörü, saygı ve benzeri gibi kavramlar çokça tartışılmaya başlanmıştır. Böylece 

insanların olduğu gibi kabullenmesi ve yetenekleri ile yaratıcılıklarını geliştirmeye, diğer insanlarla 

işbirliği içinde çalışmaya yönlendirilmektedir. Her insan kendine özgü bir yapıya sahiptir ve hepsi ırk, 

din, dil bakımından farklılık göstermektedir. Eğitim söz konusu olunca öğrencilerin de bu özelliklerini 

ve bireysel farklılıkların doğal görebilen ve onları çok kültürlü toplum içerisinde yaşama 

hazırlayabilen, öğretmenlerin yetişmesine ihtiyaç vardır. Çok kültürlülük Avrupa ve diğer Dünya 

ülkelerinde daha da önem kazanmıştır. Tüm bu özelliklerin değişimi ve gelişimi için eğitim en önemli 

bir husustur. Kosova çok kültürlü bir yapıya sahip olup, yıllarca farklı kültürlerle iç içe yaşamış ve 

eğitim içerisinde çokkültürlü eğitim programlarına yer verilmiş bir ülkedir. Bu nedenle program 

uygulayıcıları olan öğretmenlerin çokkültürlülüğe yatkın olmaları gerekmektedir. Bu çalışma ile de 

öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özeliklerinin önemi dikkate alınarak, kişilik 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Prizren Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesinde Türk, Arnavut ve Boşnakça öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 

Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 3-4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada verileri 

Van Der Zee ve Van Oudenhoven tarafından geliştirilen “Çok Kültürlü Kişilik” ölçeğinin Kosova’da 

Türkçe öğrenim gören öğrenciler için Türkçe’ye, Arnavutça öğrenim gören öğrenciler için 

Arnavutça’ya ve Boşnakça öğrenim gören öğrenciler için Boşnakça’ya uyarlanması ile toplanmıştır. 

Araştırma betimsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çok kültürlü 

kişilik açısından yeterli olup olmadıkları belirlenecek ve bununla birlikte öneriler sunulacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Kosova, Küreselleşme 

 

Probationary Teachers’ Level of Inclination To Multi-Cultural Education 

in Kosovo  
 

ABSTRACT 

 

With globalization, concepts such as multiculturalism, intercultural convergence, cultural 

diversity, multilingualism, international tolerance, respect and the like have begun to be discussed a 

lot. Thus, it is directed towards accepting people as they are and working to cooperate with other 

people to improve their talents and creativity. Each person has a unique structure and they all vary in 

race, religion and language. When it comes to education, there is a need for the education of teachers, 

who can see these characteristics and individual differences naturally and prepare them to live in a 

multicultural society. Multiculturalism has become even more important in Europe and other World 

countries. Education is the most important issue for the exchange and development of all these 

characteristics. Kosovo is a country with a multicultural structure, lived with many different cultures 

for many years and has been included in multicultural education programs in education. For this 

reason, teachers who are program practitioners should be prone to multiculturalism. In this study, it is 

aimed to determine the personality levels of the prospective teachers by considering the importance of 

the personality traits of multicultural education. The universe of the research is constituted by students 

from Prizren University, Faculty of Education, who are studying in Turkish, Albanian and Bosnian. 

The sample is taken from Prizren University Faculty of Education 3-4. It constitutes class students. 

The survey data were collected by adapting the "Multicultural Personality" scale developed by Van 
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Der Zee and Van Oudenhoven to Turkish for students studying in Kosovo, Albanian for students 

studying Albanian and Bosnian for students studying Bosnian. Research is a descriptive research. As a 

result of the research, it will be determined whether the prospective teachers are sufficient in terms of 

multicultural personality and the proposals will be presented. 

 

Keywords: Kosovo, Küreselleşme 

  

  



460 

 

Synthesis of Pyrazole-3-Carboxyilic Acid Derivatives 

           

Adnan ÇETİN* 

Mus Alparslan University 

 

Sedat BOZARI 

Mus Alparslan University 

 

                

ABSTRACT 

 

Synthetic organic and pharmaceutical chemistry are grown very rapidly the synthesis of 

heterocyclic compounds, development of synthetic methods and investigation of the bioactive 

properties. Since the beginning of this century important classes of heterocyclic compounds forming 

pyrazoles have continued to grow too important because of their wide-spread of study area by 

biological activity. Pyrazole is a heterocyclic compound in which at least an aromatic ring is linked by 

a three carbon and two nitrogen atoms. It possess conjugated double bonds and a completely 

delocalized π-electron system on its having ring. Although pyrazoles are very rare in natural products, 

it encountered very common synthetic applications. These compounds are used in the development of 

agricultural products and in drug research because of they have diverse biological activities. In recent 

years a relatively contained large number of these compounds in the structure are an important group. 

Also the substituted pyrazoles are showed a wide variety of biological and pharmacological activities. 

They have wide application both pharmaceuticals and in the agricultural industry.  

The aim of this study was to evaluate of synthesis and characterization substitute pyrazole-3-

carboxilic acid derivatives. Firstly, we synthesized starting material which was pyrazole-3-carboxilic 

acid according to literature, then we converted to new different pyrazole-3-carboxyilic acid derivatives 

and the structures of these synthesized compounds were determined by spectroscopic methods. 

Finally, we obtained substitute pyrazole compounds. These compounds have different 

substitute groups such as amide, ester and urea. For this reason, the synthesized compounds can show 

biological activity and so synthesized pyrazole derivatives may be more important. 

 

The authors thank to the Management Unit of Scientific Research Projects of Mus Alparslan 

University (MSÜBAP) for financial support under Project MSÜ14-EMF-G05. 

 

Keywords: Heterocyclic, Oxalic cyclic compounds, hydrazine, hydrazone    

  

Pirazol-3-karboksilik asit türevlerinin sentezi 
 

ÖZET 

 

Sentetik organik kimya ve farmasötik kimya, heterosiklik bileşiklerin sentezinde, sentetik 

yöntemlerin geliştirilmesinde ve biyoaktif özelliklerin araştırılmasında çok hızlı şekilde gelişmektedir. 

Bu yüzyılın başından bu yana heterosiklik bileşiklerin önemli sınıfını oluşturan pirazoller, çalışma 

alanlarının biyolojik aktivitelerle yaygınlaşması nedeniyle çok önemli hale gelmeye devam etmektedir.  

Pirazol en az bir aromatik halkaya sahip olan üç karbon ve iki azot atomundan oluşan bir heterosiklik 

bileşiktir. Pirazol konjuge bir çift bağ yapısına sahiptir ve π-elektronları halkayı delokolize olmuştur. 

Pirazol, doğal ürünlerde çok nadir olmasına rağmen, çok yaygın sentetik uygulamalarına 

karşılaşılmaktadır. Bu bileşikler, çeşitli biyolojik faaliyetlere sahip oldukları için, tarım ürünlerinin 

geliştirilmesinde ve ilaç araştırmalarında kullanılmaktadır. Son yıllarda nispeten yapısında çok sayıda 

pirazol bulunan bu heterosiklik bileşikler önemli bir gruptur. Ayrıca substitue pirazoller çok çeşitli 

biyolojik ve farmakolojik aktiviteler göstermektedir. Bu bileşikler hem ilaç hem de tarım endüstrisinde 

geniş uygulama alanına sahiptirler. 

Bu çalışmanın amacı, pirazol-3-karboksilik asit türevlerinin sentezini ve karakterizasyonunu 

değerlendirmektir. İlk olarak başlangıç materyali olan pirazol-3-karboksilik asidi sentezledik ve sonra 

yeni farklı pirazol-3-karboksilik asit türevlerine dönüştürdük. Ve bu sentezlenen bileşiklerin yapıları 

spektroskopik yöntemlerle belirlendi. 
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Sonuç olarak, substitute pirazol bileşikler elde edildi. Bu bileşikler amid, ester, üre gibi farklı 

substitute gruplara sahiptirler. Bu nedenle, sentezlenen bileşikler biyolojik aktivite gösterebilir ve 

onun için sentezlenen pirazol türevleri daha fazla önemli olabilir. 

 

Yazarlar, Muş Alparslan Üniversitesi (MSÜBAP) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim 

Birimine MSÜ14-EMF-G05 Projesi kapsamında finansal destek için teşekkür ederler. 

 

Anahtar Kelimeler: Heterosiklik, Okzalik siklik bileşikler, hidrazin, hidrazon 
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ÖZET 

 

Pestisitlerin önemli bir bölümünü oluşturan herbisitler dünya genelinde tarım arazilerinde 

verim arttırmaya yönelik kullanılan sentetik kimyasallardır. Aktif ve inert gruplardan oluşan bu 

kimyasalların hatalı veya bilinçsiz kullanımları, çevreyle birlikte doğal yaşamı olumsuz 

etkilemektedir. Clodinafop-propargyl herbisidinin de kolay metabolize olmadığı DNA’ya bağlanarak 

aktivite gösterdiği bilinmektedir. 

Mevcut çalışmada, Clodinafop-propargyl herbisidinin farklı dozlarda çimlendirilen Hordeum 

Vulgare L. tohumlarına karşı muhtemel genotoksik etkileri Randomly Amplified Polymorphic DNA 

(RAPD) tekniğiyle araştırılmıştır. Söz konusu sentetik kimyasalın tohum çimlenmesi üzerine etkileri 

ise kök ve gövde gelişimi ölçülerek tespit edilmiştir. 

Elde edilen verilere göre sentetik herbisidin uygulandığı Hordeum Vulgare L. tohumlarında, 

gövde örneklerinin doza bağlı olarak, kök örneklerinin ise dozdan bağımsız ancak kontrole göre 

önemli ölçüde inhibisyona uğradığı belirlenmiştir. Genomik stabilitenin de uygulanan doza bağlı 

olarak değiştiği belirlenmiştir. 

Sentetik kimyasalların kontrol dışı kullanımlarının besin zincirindeki hareketiyle yüksek 

dozlara çıkıp önemli hasarlara neden olabileceği belirlenmiştir. Özellikle bitkisel ürünlerde verim 

artışına yönelik uygulamaların doğal yaşamı olumsuz etkileyebileceği gerçeği dikkate alınarak 

alternatif mücadele yöntemleri geliştirilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: Clodinafop-propargyl, Herbicide, Genotoxicity 

 

ABSTRACT 

 

Herbicides, an important part of the pesticides, are synthetic chemicals used to increase yields 

in agricultural area of worldwide. Improper or unconscious uses of these chemicals, which are 

composed of active and inert groups, affect the natural life and the environment negatively. It is 

known that, Clodinafop-propargyl herbicide is also bind to DNA and not easily metabolized. 

In the present study, the genotoxic effects of Clodinafop-propargyl herbicide against Hordeum 

Vulgare L. seedlings at the different doses were investigated by Randomly Amplified Polymorphic 

DNA (RAPD) technique. The effects of the synthetic chemical on seed germination were determined 

by measuring root and stem development. 

According to the results, the applied synthetic herbicide was inhibited the stem samples of 

Hordeum Vulgare L. in a dose dependent manner, whereas root samples were independent from the 

dose but significantly inhibited against the control. It was also determined that genomic stability varies 

depending on the applied doses. 

It has been determined that inappropriate use of synthetic chemicals can cause significant 

damage to the food chain by accumulate to higher doses. The application of these chemicals for 

increasing crop yields may negatively affect natural life. So the alternative methods of struggle should 

be developed. 

 

Keywords: Clodinafop-propargyl, Herbicide, Genotoxicity 
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Abstract 

 

Groundwater is one of the important natural sources for drinking and irrigation water supplies. 

Groundwater resources have a fragile structure and non-renewable resources; therefore, management 

and protection must be taken into account. Groundwater resources quality, directly or indirectly, 

affected by a wide variety of factors such as uncontrolled and unplanned development, recharge, over-

abstraction, surface water irrigation return flows, urban sewers leakage and many other impacts. 

Degradation of groundwater quality not only influences human health, but also may adverse socio-

economic development.  

In generally, water quality is determined by applying specified standards. These standards are 

based on various chemical and physical properties of water. Due to the existence of various water 

hyro-chemical characters and lack of a database or certain decision making approach, standard limits 

cannot be used for assessing water quality with absolute certainty. Therefore, in this study, it is aimed 

to determine the groundwater quality of Goksu Delta, Turkey regarding drinking usage by using 

artificial neural network methodology. A feed forward neural network is applied with Levenberg-

Marquardt learning algorithm and the proposed approach is built by considering eleven hyro-chemical 

properties in twelve wells over six months. The results are compared with the conventional water 

quality standards and the linear regression method. It can be concluded from the study that the neural 

networks have a great potential to determine the groundwater quality for drinking purpose. 

 

Keywords: Groundwater quality, Drinking water, Artificial Neural Networks 
 

İçme Suyu Olarak Kullanılan Yeraltı Su Kalitesinin Yapay Sinir Ağları İle 

Belirlenmesi 
 

 

Özet 

 

Yeraltı suları içme ve sulama suyu sağlanmasında önemli doğal kaynaklardan biridir. Yeraltı su 

kaynaklarının kırılgan bir yapıya sahip olması ve yenilenebilir olmaması nedeniyle yönetimi ve 

korunması mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yeraltı su kaynaklarının kalitesi, plansız ve kontrolsüz 

gelişim, deşarj, ihtiyaçtan çok su çekilmesi, yüzey sulamadan dönen sular, şehirsel kanalizasyon 

sızıntıları ve birçok diğer etkiler gibi çok çeşitli faktörlerden direk ya da dolaylı olarak etkilenir. 

Yeraltı su kalitesinin bozulması sadece insan sağlığı üzerinde etkili olmayıp aynı zamanda 

sosyoekonomik gelişimi olumsuz etkileyebilir. 

Genel olarak, su kalitesi çeşitli standartlar kullanılarak belirlenir. Bu standartlar, suyun çeşitli 

kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlıdır. Suyun birçok hidro-kimyasal karakteristiklere sahip olması 

ve bir veri tabanı ya da kesin bir karar verme yaklaşımı eksikliği nedeniyle su kalitesinin standart 

limitler kullanılarak kesin olarak değerlendirilmesi zordur. Bu yüzden, bu çalışmada, yapay sinir ağları 

yöntemiyle Göksu Deltasının (Türkiye) yeraltı su kalitesinin içme suyu kullanımı açısından 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Levenberg-Marquardt öğrenme algoritması ile bir ileri beslemeli 

yapay sinir ağı önerilmiş ve önerilen yaklaşım on iki kuyudaki on bir farklı hidro-kimyasal özelliğin 

altı aylık gözlemi ile oluşturulmuştur. Sonuçlar bilinen su kalite standartları ve lineer regresyon 
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yaklaşımı ile kıyaslanmıştır. Bu çalışma sonucunda, yapay sinir ağlarının içme suyu amaçlı yeraltı su 

kalitesinin belirlenmesinde oldukça elverişli olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeraltı su kalitesi, İçme suyu, Yapay Sinir Ağları 
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ÖZET 

Bu çalışmada Bartın ilindeki tomruk depolarında odunlarda zarar yapan böcek türleri belirlenmiştir.  

Bu çalışma Bartın ilindeki tomruk depolarında zarar yapan böceklerin belirlemek için yapılan ilk 

çalışmadır. Zararlı böceklerin yakalanmasında feromon tuzak sistemi kullanılmıştır. Bu çalışmada 

diğer feromon tuzak sistemlerinden farklı bir feromon tuzak sistemi kullanılmıştır. Bu nedenle 

böcekler bu feromon tuzak sistemi sayesinde canlı olarak yakalanmıştır. Çalışma 2015-2016 yıllarında 

Şubat ve Ekim ayları arasında yapılmıştır. Bölgede toplamda 4 farklı çalışma alanı seçilmiştir. 

Toplamda 2015 ve 2016 yıllarında çalışma alanlarında 15 ziyaret gerçekleştirilmiş ve her ziyarette 

feromonlar yenileriyle değiştirilmiştir. 2015 yılında 237, 2016 yılında ise 393 böcek belirlenmiştir. 

2015 de 30 tür, 28 cins ve 16 familya tespit edilmişken 2016 yılında 28 tür, 26 cins ve 14 böcek 

familyası belirlendi. İki yılda toplamda 47 böcek türü teşhis edilmiştir. Teşhis edilen böcek türleri 

Coleoptera ve Hymenoptera takımlarına aittir. En fazla yakalanan böcek türü Scolytinae alt 

familyasına ait kabuklarda zarar yapan Ips sexdentatus çıkmıştır. Diğer yakalanan türler ise 

Cerambycidae famillyasından Monochamus galloprovincialis, Spondylis buprestoides, Hylotrupes 

bajulus Rhagium inquisitor ve Xylotrechus rusticus ‘tur. Bu böcek türleri bölgede en yaygın böcek 

türleridir. Diğer yandan yırtıcı türlerden Cleridae familyasından Thanasimus formicarius ve 

Trogossitidae familyasından Temnochila caerulea tespit edilmiştir. 
 

Anahtar kelimeler: Odun Zararlısı Böcekler, Bartın, Tomruk Deposu 

Identification of Wood Destroying Insect Species in Log Depots in Bartın 

Province, Turkey 

ABSTRACT 

In this study, the insect species that destroy woods in log depots in Bartın provinces in Turkey. This 
study was first time conducted to identify wood destroying insects in log depots in Bartın, Turkey. 
The pheromone trap system was used to capture the insects. The pheromone trap system used in this 

study was different from the Scandinavian pheromone trap system which is the most common used to 

collecting wood destroying insects. Thus, we collected the insect alive by using this trap system.  

Study was carried out between 2015 and 2016 years from February to October. Totally 4 study areas 

were selected in the region. 15 survey visits were set up to collecting the insect and changed the 

pheromones each visiting periods for 2015 and 2016 years. A total of 237 insects were identified in 

2015 years while 393 insects were identified in 2016. 30 insect species, 28 genus and 16 insect 

families were detected in 2015 year while 28 insect species, 26 genus and 14 insect families were 

detected in 2016 year. 47 insect species were determined in 2015 and 2016, totally. All taxa of insects 

determined were belongs to Coleoptera in 2016. In 2015, Coleoptera and Hymenoptera orders (team) 

insects were identified. The largest number of trapped insect species in 2015 and 2016 was Ips 

sexdentatus belongs to Scolytinae subfamily which destroys the bark of wood. The other largest insect 

species were Monochamus galloprovincialis, Spondylis buprestoides, Hylotrupes bajulus Rhagium 

inquisitor and Xylotrechus rusticus from Cerambycidae family. On the other hand this species were 

the most common insect species in the region at the same time. In the study areas, predators were also 

found such as Thanasimus formicarius from Cleridae family and Temnochila caerulea from 

Trogossitidae family. 
 
Keywords: Wood Destroying Insects, Bartın, Log Depot 
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Abstract 

 

Cotton genotypes may show significant differences in terms of various characteristics, when they are 

grown under different environmental conditions. For this reason, determination of superior genotypes 

by testing different cotton genotypes under the same ecological conditions is of great importance 

especially in breeding studies. This study was carried out with 42 cotton genotypes (Acala-1517V, 

BA-151, BA-308, BA-320, BA-525, BA-811, Carisma, CIM-496, Cukurova 1518, DP-499, Gloria, H-

4028, İH-20, İH-26-K-5, İH-27-TYL, İH-82-K-3, İH-82-Y-1, Lydia, MCH-578, Natalia, PG 424-1, 

PG 426-4, PG 510-15, PG 510-7, PG 511-7, PG 518-11, PG 519-19, PG 520-7, PG-2018, PG-300, 

PG-310, PG-53-KT-2, PG-53-YT-11, Prema, ST-468, Tamcot Camd-ES, Tamcot SP37H, Tamcot 

Sphinx, Taşkent-1, Taşkent-3, Teks and VD-4) under the conditions of Amik Plain in order to 

determine the plant height (cm), node number, number of monopodial branch and number of 

sympodial branch. The trial was established in 2015 using 6 control genotypes (BA-151, BA-525, 

Carisma, Gloria, Lydia ve ST-468), according to the Augmented Trial Design, with 3 (number of 

replication ≥ [10/(control – 1)+1]) replications. The parcels related to the trial were arranged in 4 rows 

with a length of 10 m and the plants were planted to be 70 cm between rows and 20 cm above the 

rows. The findings of these characteristics were subjected to variance analysis according to the 

relevant method and grouped at the 5% significance level according to the LSD test. As a result of the 

study, plant height values were 125.6 cm (Acala-1517V) to 57.7 cm (Teks); and number of 

monopodial branch changed between 3 (IH-20) and 0.7 per plant (PG-53-KT-2). It was also 

determined that 15 groups were statistically different for the two mentioned characteristics. It was 

observed that there were 13 statistically different groups in terms of node number and that values for 

mentioned characteristic varied between 21.5 (Acala-1517V) and 14.4 per plant (Tamcot Camd-ES). It 

was determined that the number of sympodial branch varied between 15.7 (Natalia) and 7.5 per plant 

(Cukurova-1518) and statistically different 10 groups were formed. These results show that there is a 

wide variation among the genotypes used as material. 

 

Keywords: Cotton, plant height, node number, number of monopodial branch, number of sympodial 

branch 
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Farklı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin bazı Morfolojik 

Özelliklerinin Saptanması* 
 

Özet 

 

Pamuk genotipleri farklı çevre koşulları altında yetiştirildiğinde çeşitli özellikler yönünden önemli 

düzeyde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle, farklı pamuk genotiplerinin aynı ekolojik koşullar 

altında denenmesiyle, incelenen özellikler yönünden üstün genotiplerin belirlenmesi, özellikle ıslah 

çalışmaları bakımından büyük önem taşımaktadır. Amik Ovası koşullarında, 42 pamuk genotipi 

(Acala-1517V, BA-151, BA-308, BA-320, BA-525, BA-811, Carisma, CIM-496, Çukurova 1518, DP-

499, Gloria, H-4028, İH-20, İH-26-K-5, İH-27-TYL, İH-82-K-3, İH-82-Y-1, Lydia, MCH-578, 

Natalia, PG 424-1, PG 426-4, PG 510-15, PG 510-7, PG 511-7, PG 518-11, PG 519-19, PG 520-7, 

PG-2018, PG-300, PG-310, PG-53-KT-2, PG-53-YT-11, Prema, ST-468, Tamcot Camd-ES, Tamcot 

SP37H, Tamcot Sphinx, Taşkent-1, Taşkent-3, Teks ve VD-4) ile yürütülen bu çalışma, anılan 

genotiplere ilişkin bitki boyu (cm), boğum sayısı, odun dalı sayısı ve meyve dalı sayısı özelliklerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya ilişkin deneme, 2015 yılında, 6 kontrol çeşit (BA-151, 

BA-525, Carisma, Gloria, Lydia ve ST-468) kullanılarak, Augmented Deneme Deseni uyarınca 3 

tekerrürlü (tekerrür sayısı ≥ [10/(kontrol – 1)+1]) olarak kurulmuştur. Denemeye ilişkin parseller 10 

m uzunluğunda 4 sıralı olarak düzenlenmiş ve bitkiler sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 20 cm olacak 

şekilde ekilmiştir. İncelenen bu özelliklere ilişkin olarak elde edilen bulgular ilgili yöntem uyarınca 

varyans analizine tabi tutulmuş ve LSD testi uyarınca % 5 önem seviyesinde gruplandırılmıştır. 

Çalışma sonucunda, bitki boyu değerlerinin 125.6 cm (Acala-1517V) ile 57.7 cm (Teks); odun dalı 

sayısı değerlerinin ise 3 adet/ bitki (İH-20) ile 0.7 adet/ bitki (PG-53-KT-2) arasında değiştiği 

saptanmıştır. Bununla birlikte anılan iki özellik için de istatistiksel olarak birbirinden farklı 15 grup 

oluştuğu belirlenmiştir. Boğum sayısı yönünden istatistiksel olarak birbirinden farklı 13 grup oluştuğu 

ve anılan özelliğe ilişkin değerlerin 21.5 adet/bitki (Acala-1517V) ile 14.4 (Tamcot Camd-ES) 

arasında değişim gösterdiği gözlemlenmiştir. Meyve dalı sayısı değerlerinin ise 15.7 adet/ bitki 

(Natalia) ile 7.5 adet/ bitki (Çukurova-1518) arasında değişim gösterdiği ve istatistiksel olarak 

birbirinden farklı 10 grup oluştuğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar, materyal olarak kullanılan 

genotipler arasında incelenen özellikler yönünden geniş bir varyasyon olduğu ortaya koymuştur. 
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Abstract 
 

In this lecture, misuse of land in forest villages and the formation period has been examined and 

solutions have been developed addressing the prevention of land degradation through agroforestry 

production techniques, and the protection of forest resources. There are three types of land use in any 

forest village in Turkey. These are; (1) settlement, homegarden, and agricultural lands (type I), (2) 

farm lands, range lands, and degraded forests (type II), (3) undamaged or productive forests (type III). 

Problems related to the land use are experienced in type I and type II. For the solution of the problems 

regarding the misuse of land, the practices of homestead agroforestry and farm forestry are needed to 

be made in Type I, and the practices of bufferzone agroforestry are needed to be made in Type II. 

According to the misuse of land in forest villages, the appropriate agroforestry techniques that can be 

grouped are: (1) homestead agroforestry: multilayer tree gardens, homegardens, homegardens 

including animals, multipurpose woody hedgerows, (2) farm forestry: alley cropping, multipurpose 

trees and shrubs on farmlands, plantation crop combinations, trees in soil conservation and 

reclamation, shelterbelts and windbreaks, fuelwood production, protein banks, (3) buffer zone 

agroforestry: trees on rangeland or pastures, plantation crops with pastures and animals, apiculture 

with trees, aquaforestry, multipurpose woodlots. As agroforestry practices, shifting cultivation and 

taungya are not appropriate techniques to be applied in Turkey in order to prevent the misuse of land.   
 

Keywords: land degradation, misuse of land, agroforestry, Turkey 

 
Türkiye’de Orman Köylerindeki Yanlış Arazi Kullanımı ve Bozulumunun Uygun 

Tarımsal Ormancılık Teknikleri Kullanarak Önlenmesi 

Özet 
 

Bu metinde Türkiye’de orman köylerinde yanlış arazi kullanımı örnekleri tespit edilmiş, bu yanlış 

arazi kullanımının tarımsal ormancılık teknikleri ile önlenmesi ve böylece orman kaynaklarının 

korunması üzerinde durulmuştur. Orman köylerinde üç tip arazi kullanımı bulunmaktadır. Bunlar: I. 

TİP: iskan ve yerleşim alanları, ev bahçeleri ve tarımsal alanlar; II. Tip: tarımsal alanlar, mera alanları 

ve bozuk orman alanları; III: Tip: bozulmamış verimli ormanlar şeklindedir. Arazi kullanım 

sorunlarının yaşandığı yerler I. Tip ve II: Tip kullanım alanlarıdır. Bu nedenle I. Tip kullanım alanında 

kırsal ev bahçesi ve çiftlik ormancılığı uygulamaları, II. Tip kullanım alanında tampon zon tarımsal 

ormancılık uygulamalarına yer verilmelidir. (1) Kırsal Ev Bahçesi Uygulamalarında: çok tabakalı ağaç 

bahçeleri, kırsal ev bahçeleri, hayvancılık amaçlı kırsal ev bahçeleri, çok amaçlı kullanımı olan 

koruluklar; (2) Çiftlik Ormancılığı uygulamalarında: alley ürün yetiştirme tekniği, tarımsal arazilerde 

çok amaçlı ağaç ve çalı yetiştirilmesi, çoklu ürün karışımlı tarımsal üretimler, toprak koruma amaçlı 

ağaçlandırmalar, rüzgar perdeleri, enerji ormanı ve yem bankaları, (3) Tampon Zon Tarımsal 

Ormancılık uygulamalarında: mera ve otlak arazilerinde ağaç yetiştirilmesi, hayvancılık amaçlı çayır 

ve bahçe yönetimi, ağaç ve orman kaynaklarında arıcılık, orman kaynakları ve tarımsal alanlarda su 

ürünleri üretimi ve çok amaçlı kullanımı olan koruluklara ilişkin uygulamalar yapılmalıdır. Tarımsal 

ormancılık teknikleri arasında yer alan dönüşümlü kültüvasyon ve taungya uygulamaları Türkiye için 

uygun teknikler olmadığından, kullanılmamalıdır. 
 

Anahtar Kelimeler: arazi bozulumu, yanlış arazi kullanımı, tarımsal ormancılık, Türkiye.  
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Abstract 

 
Plants, both aromatic and medicinal, have been used in different forms by humans throughout the 

history. Various civilizations have used these plants in different forms; single or a formulation. Mugla 

Region of the Turkey is very green and possess various types of aromatic and medicinal plants and 

trees; where few of them are endemic to Mugla e.g. Crocus mathewii, Crocus biflorus subsp. 

isauricus, Sternbergia candida, Colchicum burttii, Colchicum figlalii, Crocus heilbronniorum etc. 

Most of these endemic plants are ornamental, medicinal or aromatic as a whole or organic fractions of 

the crude extracts. This study was aimed to determine biological activities of Colchicum balansae. 

This plant is very less explored by the phytochemists and medicinal chemists. The plant was collected 

from Babadag mountains located at Fethiye District of Mugla and was dried under the shadow. The 

plant was crushed into small pieces and left in methanol for 20 days. Crude extract methanol extract 

was obtained in triplicate and combined extract was dried and dissolved in distilled water. This 

aqueous layer was extracted with hexane, ethyl acetate and chloroform. The leftover was named as 

aqueous fraction. These fractions were subjected to biological activities i.e. DPPH radical scavenging, 

total antioxidant activity, and total phenolics. Highest total antioxidant activity (81 %  1.5) and total 

phenolic contents (82 %) were observed in the ethanol extract of the bulb. The ethanol extract of aerial 

parts provided the highest DPPH radical scavenging activity (83 %  0.5). 

 
Keywords: Colchicum balansae, total antioxidants, DPPH, total phenolics, endemic plants, Mugla 
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Abstract 
 

Mugla is a green area of Turkey consists of 68 % forests that consists of various types of 

aromatic and medicinal herbs, shrubs and trees. There are many herbs and shrubs that are 

endemic to Mugla Province and have been reported for various types of biological activities. 

Sternbergia candida is only distributed in the Fethiye Region of Muğla Province. This plant is 

aromatic and ornamental moreover, it is classified as endangered species by the IUCN (The 

International Union for Conservation of Nature) red list of threatened species. This study was 

aimed to determine biological activities of Sternbergia candida. As the plant is endangered, it 

was also another aim to develop methods to cultivate the plant if it posses certain medicinal 

activities. The plant is very less explored by the scientists for bots of its phytochemistry and 

biological activities. The plant was collected from Babadag mountains located at Fethiye 

District of Mugla and was dried under the shadow. The plant was crushed into small pieces 

and left in methanol for 20 days. Crude extract methanol extract was obtained in triplicate and 

combined extract was dried and dissolved in distilled water. This aqueous layer was extracted 

with hexane, ethyl acetate, chloroform, methanol and water. These fractions were subjected to 

DPPH radical scavenging, ferric reducing antioxidant activity, total phenolic content analysis 

and acetyl cholinesterase (AChE) inhibition activity (three different concentrations i.e. 25, 50 

and 100 g/mL). Highest AChE activity was found in the methanol extract followed by 

ethanol at the concentration of 50 and 100 g/mL. Highest ferric reducing antioxidant activity 

(FRAP) was found in the methanol extract (ascorbic acid standard, absorbance at 595 nm; 

0.160  0.03) was found in the water extract. Sternbergia candida as well as other endemic 

plants found in Mugla should be explored for their phytochemistry, medicinal uses, 

ornamental purposes, cosmetics, perfumery etc. There endangered species that should be 

protected and cultivated in the future studies.  

 
Keywords: Sternbergia candida, Acetyl cholinesterase, FRAP, DPPH, endemic plants 
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Abstract 

 

Alternative energy sources such as CAES, flywheel, Fuel cell and ultra-capacitor are also used in 

addition to battery modules as an energy source in electric vehicles. In this study, a hybrid energy 

source consisting of CAES and ultra-capacitor is used for an electric vehicle, and the simulation model 

of this vehicle has been adapted to the ADVISOR environment. In the system, CAES, which is one of 

the alternative energy sources, is used as the main energy source. In situations where instantaneous 

high power is required, energy can easily be provided from ultra-capacitors. For this reason, the ultra-

capacitor as an auxiliary power source is added to the system. The simulation models are performed 

on CYC_1015 driving cycle. Obtained data at the end of simulation is discussed. 

 

Keywords: CAES, Ultra-capacitor, Alternative energy, Electric Vehicle, ADVISOR 

 

Elektrikli Araçlar İçin Hibrit Bir CAES / Ultra-Kapasitör Enerji Depolama 

Sisteminin Tasarımı ve Simülasyonu 

Özet 

 

Elektrikli araçlarda enerji kaynağı olarak bataryalara ek olarak CAES, flywheel, Fuel cell ve ultra-

kapasitör gibi alternatif enerji kaynakları da kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir elektrikli araç için 

CAES ve ultra-kapasitör’den oluşan hibrit bir enerji kaynağı kullanılmış ve bu aracın ADVISOR 

ortamında benzetim modeli elde edilerek benzetim model sonuçları verilmiştir. Sistemde, alternatif 

enerji kaynaklarından biri olan CAES ana enerji kaynağı olarak kullanılmıştır. Anlık yüksek güç 

gerektiren durumlarda enerji ultra-kapasitör’lerden kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu nedenle 

yardımcı enerji kaynağı olarak da ultra-kapasitör sisteme eklenmiştir. Benzetim modelleri CYC_1015 

sürüş güzergâhında çalıştırılmış ve sistem performansları elde edilerek tartışılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, iki düz rijit blok ile yüklenmiş ve elastik yarı sonsuz düzleme oturan homojen tabakanın 

sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bütün yüzeylerin 

sürtünmesiz olduğu kabul edilmiştir. Problemin iki boyutlu sonlu elemanlar analizi ANSYS 

Mechanical APDL programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra elastisite teorisi ve integral 

dönüşüm teknikleri kullanılarak elde edilen analitik çözüm ile sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen 

sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Homojen tabaka ile elastik yarı sonsuz düzlem arasındaki normal 

gerilmeler (σy) ve blok altlarındaki gerilmeler her iki çözüm için de ayrı ayrı belirlenmiştir. Analitik 

sonuçlar ile sonlu eleman sonuçları grafik halinde gösterilmiştir. Elde edilen sonuçların birbiriyle 

uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Sürekli temas; elastik tabaka; rijit blok; integral denklem; elastisite; sonlu eleman 

yöntemi 

Analysis of Frictionless Contact Problem for a Layer on an Elastic Half 

Plane Using FEM 

ABSTRACT 

In this study, the continuous contact problem of a homogeneous layer loaded by two rigid flat blocks 

and resting on elastic half plane is investigated using the finite element method. It is assumed that the 

contact surfaces are frictionless. Two dimensional finite element analysis of the problem is carried out 

using ANSYS Mechanical APDL. Then the analytical solution obtained by using elasticity theory and 

integral transformation techniques and the results obtained by finite element method are compared 

with each other. The normal stresses between the homogeneous layer and the elastic half plane (σy) 

and the stresses under the blocks are determined for both solutions. The analytical and finite element 

results are shown graphically. It is seen that the results obtained are compatible with each other. 

Keywords: Continuous contact; elastic layer; rigid punch; integral equation; elasticity; finite element 

method 
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ABSTRACT 

 
Biomass studies are used as a basis for understanding the distribution, circulation and dynamics of 

matter in the forested ecosystems as well as determining carbon stocks of forests and annual carbon 

storage capacities. Knowing how a forested area develops both above-ground and underground 

biomass during the life cycle will guide the correct calculation of carbon storage capacities of our 

forest assets on a regional and national basis. This present paper aims to determine the changes in the 

amounts of biomass components such as stem, bark, branches, needles, above-ground of a tree by 

the tree height, crown length, crown width and ratio for Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) stands. For 

this purpose, the above-ground biomass components data that were collected from trees within 310 

sampling plots that were randomly selected from the even-aged and pure Calabrian pine stands located 

in the Central Mediterranean Region of Turkey were used. Chosen of the sample trees was taken care 

of different diameter and height classes, live, single stem, robust hill, and healthy. The dry biomass 

values for stem, bark, branches, needles and total above-ground were calculated separately for the 

trees. The sampled trees diameter at breast height, age, height, crown length, crown width, and crown 

ratio  ranged 0.3-62.0 cm, 5-154 years, 1.5-28.1 m, 0.8-19.7 m, 1.8-13.4 m, and 0.24-0.93 m, 

respectively. The biomass values for stem, bark, branches, needles and above-ground vary 0.070-

923.81, 0.007-327.45, 0.010-245.01, 0.030-82.30, and 0.376-1395.27 kg, respectively. The results 

showed that amounts of above-ground biomass components were increased as tree diameter at breast 

height, tree height, age, crown length and width are increased in general, but the above-ground 

biomass values were decreased as the crown ratio is improved. The correlation coefficients between 

the biomass component variables (stem, bark, branches, needles and above-ground biomass) are 0.774, 

0.549, 0.620, 0.496, 0.770 for the height, 0.676, 0.546, 0.587, 0.582, 0.698 for the crown length, 

0.618, 0.624, 0.518, 0.618, 0.671 for the crown width and -0.394, -0.229, -0.273, -0.100, -0.370 for the 

crown ratio at 0.05 significance level. The one-way ANOVA test results indicate that crown ratio 

variable had a significant effect on above-ground biomass variation of stem, bark, and branches, while 

it had no significant effect on the needles’ biomass. 

 

Keywords: Above-ground biomass, Calabrian pine, tree height, crown dimensions, correlation, 

ANOVA 
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ABSTRACT 

 

The use of feed supplementations in the poultry sector to increase quality and quantity in production is 

among the issues that have been emphasized in recent years. Saccharomyces cerevisiae containing 

yeast culture is an alternative feed supplementation and it is the single cell protein source that is used 

in poultry rations. In this study, effects of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) supplementation at 

different levels on the performance, some yield characteristics, egg fatty acids, and stool microflora 

were examined in laying hens. 

The purpose of the study is to compare the use of an alternative feed supplementation, yeast cultures at 

different levels in the laying hens. Furthermore, the effect of yeast cultures on feed intake, increase in 

yield, and quality was aimed to examine. Consequently, it was aimed to protect the health of animals. 

Totally 240 experimental laying hens were used in the experiment. In the study, four experimental 

groups were used, one of which was control and three of the experiment group. Each experimental 

group was divided into 10 subgroups and 6 animals were used in each subgroup. The animals were fed 

with a basic ration of 2750 Kcal / kg ME and 16% HP. Yeast cultures were added to the experimental 

groups at 0-0.05-0.1 and 0.2 %, respectively. The experiment was conducted during 16 weeks and 

animals were fed with ad-libitum. At the beginning and at the end of the experiment, the animals were 

weighed and the weights of the beginning and the end of the experiment were determined. Animals 

were subjected to group feeding, and feed consumption and feed utilization rates were determined 

once in each week. The deaths that occurred during the trial were recorded. Eggs yields of groups were 

daily recorded and egg weights were calculated by using the values of weekly weight measurements. 

Internal and external quality criteria of eggs were taken into consideration in the determination of egg 

quality. In the last week of the study, for fatty acid analysis, oil extraction was performed from10 eggs 

from each group according to the method reported by AOAC and samples were analyzed by forming 

methyl esters with Boron Trifluoride. In the last week of the experiment, stool samples were collected 

from cloaca of 6 animals from each group (total 24 animals) under sterile conditions and 

microorganism counts were recorded for each sample. According to the results of the study, it was 

seen that the yeast culture supplementation to the rations at different levels did not affect the change of 

live weight but the feed consumption, feed utilization rate and egg weight were positive affected by 

the yeast culture supplementation (P <0.05). In the control and experimental groups, feed utilization 

rates were calculated as 2.03, 1.99, 1.97, and 1.94, respectively. It was statistically significant in the 

3rd experiment group (P <0.05). The highest egg weight was obtained 0.2% yeast culture 

supplemented group. In the fatty acid analyses, it was observed that there were changes (P <0.05) in 

some fatty acids (C14: 1, C18: 2 n6, C24: 0). With the addition of yeast culture to the rations, there 

was an increase in the egg yolk weight, and a decrease in the ratio and diameter of the egg and the rate 

of the egg white. The highest Haugh Unit (HB) was also calculated in the experimental group whose 

ration was supplemented with 0.2% yeast culture. At the end of the study, it was shown that there was 

no difference in microbiological flora of the control and experimental groups according to the analysis 
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of stool specimens. As a result, yeast cultures (Saccharomyces cerevisiae), which were supplemented 

in rations at different levels, have been shown to have beneficial effects on feed consumption, feed 

utilization, egg yield, and egg weight in laying hens. In additional, it was found that some of the egg 

internal and external quality parameters were positively affected by this supplementation and yeast 

cultures did not lead to any health problems in animals. 

 

Keywords:  Laying hens, performance, yeast culture, fatty acid, stool microflora 

 

Maya Kültürünün Yumurtacı Tavuklarda Performans, Yağ Asitleri Ve 

Dışkı Mikroflorası Üzerine Etkisi 
 

ÖZET 

 

Kanatlı sektöründe yem katkı maddelerinin, üretimde kalite ve miktarın artırılması yönünde 

kullanılması, son yıllarda üzerinde önemle durulan konular arasındadır. Bu özellikleri içeren bir yem 

katkı maddesi olarak kanatlı rasyonlarında kullanımı söz konusu olan tek hücre protein kaynağı olan 

Saccharomyces cerevisea içeren maya kültürü alternatif yem katkı maddeleri arasında yer almaktadır. 

Yapılan bu çalışmada rasyonlara farklı düzeylerde maya kültürü (Saccharomyces cerevisiae) ilavesinin 

yumurta dönemindeki tavuklarda, performans, bazı verim özellikleri, yumurta yağ asitleri ve dışkı 

mikroflorası üzerine etkilerine bakılmıştır. Çalışmanın amacı yumurtacı tavuklarda alternatif bir yem 

katkı maddesi olan maya kültürünün farklı düzeylerde kullanımının karşılaştırılarak, maya kültürünün 

yemden yararlanma, elde edilen ürün miktar ve kalitesini yükseltme ve hayvanların sağlığını koruma 

amaçlanmıştır. Denemede hayvan materyali olarak 240 adet 18 haftalık yaşta yumurta tavuğu 

kullanılmıştır. Araştırmada biri kontrol üç deneme grubu olmak üzere dört deneme grubu 

kullanılmıştır. Her deneme grubu 10 alt grup ayrılmış ve her alt grupta 6 adet hayvan kullanılmıştır.  

Hayvanlar 2750 Kcal/kg ME ve %16 HP içeren temel rasyonla beslenmiştir. Deneme gruplarına 

sırasıyla % 0- 0.05- 0.1 ve 0.2 düzeyinde maya kültürü ilavesi yapılmıştır. Deneme 16 hafta 

sürdürülmüş, hayvanlara yem ve su ad-libitum verilmiştir. Deneme başlangıcında ve deneme sonunda 

hayvanlar tartılarak deneme başlangıcı ve sonu canlı ağırlıklar tespit edilmiştir. Hayvanlar grup 

yemlemesine tabi tutulup, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı haftada bir yapılmıştır. Deneme 

sırasında meydana gelen ölümler kayıt altına alınmıştır. Gruplarda her gün yumurta verimi kayıtları 

tutulmuş olup, yapılan haftalık tartımlarla yumurta ağırlıkları hesaplanmıştır. Yumurta kalitesinin 

belirlenmesinde yumurta iç ve dış kalite kriterlerine bakılmıştır. Yağ asidi analizi için çalışmanın son 

haftasında her gruptan 10 adet yumurta numunelerinden AOAC’nin bildirdiği yöntemle yağ 

ekstraksiyonu yapılıp, Boron Trifluoride ile metil esterleri oluşturularak analiz edilmiştir. Denemenin 

son haftasında her gruptan 6 (toplam 24 adet) hayvandan steril şartlarda kloakadan dışkı içeriği 

örnekleri alınarak, her bir örneğin mikroorganizma sayıları kaydedilmiştir. Çalışmada elde edilen 

bulgulara göre, rasyonlara farklı düzeylerde maya kültürü ilavesinin canlı ağırlık değişimini 

etkilemediği, ancak yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yumurta ağırlığını olumlu (P<0.05) 

yönde etkilediği görülmüştür. Kontrol ve deneme gruplarında yemden yararlanma oranları sırası ile 

2,03, 1,99, 1,97 ve 1,94 olarak hesaplanmış rakamsal olarak düşük olan 3. Deneme grubunda istatistiki 

açıdan önemli bulunmuştur (P<0.05). En yüksek yumurta ağırlığı, rasyona % 0,2 maya kültürü ilave 

edilen grupta elde edilmiştir. Yapılan yağ asidi analizlerinde, bazı yağ asitlerinde (C14:1, C18:2 n6, 

C24:0) değişimler (P<0.05) olduğu görülmüştür. Rasyonlara maya kültürü ilavesi ile birlikte yumurta 

iç ve dış kalite parametrelerinden sarı ağırlığı, oranı ve çapında artış, ak oranında düşüş görülmüştür. 

Ayrıca en yüksek Haugh Birimi (HB), yine rasyona % 0,2 maya kültürü ilave edilen deneme grubunda 

hesaplanmıştır. Çalışma sonunda toplanan dışkı örneklerinde yapılan analizde kontrol ve deneme 

grupları arasında mikrobiyolojik florada bir fark ortaya çıkmamıştır. Sonuç olarak rasyonlarına farklı 

düzeylerde katılan maya kültürünün (Saccharomyces cerevisiae) yumurta tavuklarında yem tüketimi, 

yemden yararlanma, yumurta verimi ve yumurta ağırlığına olumlu etki yaptığı, yumurta iç ve dış kalite 

parametrelerinden bazılarını olumlu yönde etkilediği,  herhangi bir sağlık problemlerine yol açmadığı 

kanısına varılmıştır.    

 

Anahtar Kelimeler: Yumurtacı tavuk, performans, maya kültürü, yağ asidi, dışkı mikroflora 
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Abstract 

 
Pesticides are widely used in many area but mainly in agricultural combat. Although they have some 

advantages, they can damage the environment. Pesticides cause ecological problems by reaching 

natural environments from the places where they are used or produced. Therefore, we should know the 

possible effects of the pollutants which contaminate the natural environments on organisms living in 

those environments.The ultrastructural investigation of organs has been widely used as a biomarker in 

Environmental Risk Assessment studies. The impact of environmental pollutants on the form-function 

relationship can be severe. Pollutants such as pesticides can easily disrupt the fragile thread which 

keeps this relationship intact. In this regard, ultrastructural reponses in the organs of living organisms 

are important and useful tools to determine the health condition and the effects of pollutants on the 

organisms.  Carbaryl is an insecticide from the carbamate family.  Carbamate insecticides reversibly 

inhibit the enzyme acetylcholinesterase (AChE). There are numerous studies in the literature that 

carbamate pesticides are mixed with aquatic systems through surface runoffs and extremely toxic to 

aquatic life.In the aquatic enviroments, fish is usually regarded as organisms of choice for assessing 

the effects of environmental pollution on aquatic ecosystems. Electron microscopic investigations can 

therefore effectively contribute to diagnosis of metabolic disturbances resulting either from low 

concentrations of contaminants which are not normally detected by standart chemical or analytical 

methods or from poor water quality conditions which ocur days or weeks after an uncertain event. The 

aim of this study is to determine possible alterations in spleen histology of Oreochromis niloticus 

individuals exposed to sub-lethal concentration of carbaryl with electron microscopes. At the first step 

of the study, the fish were exposed to sub-lethal concentration of carbaryl 21 days and the 

histopatological alterations occuring in the spleen of organisms at 7th, 14th and 21st days were 

determined by Transmission Electron Microscope (TEM). Afterwards, ultrastructural and 

cytopathological changes were photographed. In the study, no changes were observed in the spleen 

ultrastructure of O. niloticus individuals for 21 days. Vacuolization in monocyte and lymphocyte  was 

observed in the spleen tissues of O. niloticus individuals exposed to 850 μg / L carbaryl for 7 days. At 

14st day of the study, nuclear deformation was detected in monocytes. Necrotic areas are seen on day 

21. This study has shown that carbaryl has cytopathological effects on  spleen of O. niloticus. 

 

Keywords: Oreochromis niloticus, Carbaryl, Cytopathology, TEM, Ultrastructure, Spleen  
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Abstract 

Pesticides are widely used in many area but mainly in agricultural combat. Although they have some 

advantages, they can damage the environment. Pesticides cause ecological problems by reaching 

natural environments from the places where they are used or produced. Therefore, we should know the 

possible effects of the pollutants which contaminate the natural environments on organisms living in 

those environments.The ultrastructural investigation of organs has been widely used as a biomarker in 

Environmental Risk Assessment studies. The impact of environmental pollutants on the form-function 

relationship can be severe. Pollutants such as pesticides can easily disrupt the fragile thread which 

keeps this relationship intact. In this regard, ultrastructural reponses in the organs of living organisms 

are important and useful tools to determine the health condition and the effects of pollutants on the 

organisms λ-cyhalothrin (ᴧ-cyano-3-phenoxybenzyl-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-

dimethyl cyclopropane carboxylate) phosphorothioate] is a pyrethroid insecticide. There are numerous 

studies in the literature that pyrethroid pesticides are mixed with aquatic systems through surface 

runoffs and extremely toxic to aquatic life.In the aquatic enviroments, fish is usually regarded as 

organisms of choice for assessing the effects of environmental pollution on aquatic ecosystems. 

Electron microscopic investigations can therefore effectively contribute to diagnosis of metabolic 

disturbances resulting either from low concentrations of contaminants which are not normally detected 

by standart chemical or analytical methods or from poor water quality conditions which ocur days or 

weeks after an uncertain event. The aim of this study is to determine possible alterations in spleen 

histology of Oreochromis niloticus individuals exposed to sub-lethal concentration of λ-cyhalothrin 

(0,29 µg/L) with electron microscopes. At the first step of the study, the fish were exposed to sub-

lethal concentration of λ-cyhalothrin for 21 days and the cytopathological alterations occuring in the 

spleen of organisms at 7th, 14th and 21st days were determined by Transmission Electron Microscope 

(TEM). Afterwards, ultrastructural and cytopathological changes were photographed. In the study, no 

changes were observed in the spleen ultrastructure of O. niloticus individuals for 21 days. Vacuolysis 

in lymphocytes was observed in the spleen tissues of O. niloticus individuals exposed to 0,29 µg/L λ-

cyhalothrin for 7 days. At 14st day of the study, nuclear deformation was detected in reticulocytes. 

Necrotic areas are seen on day 21. This study has shown that λ-cyhalothrin has cytopathological 

effects on  spleen of O. niloticus. 

Keywords: Oreochromis niloticus, λ-cyhalothrin, Cytopathology, TEM, Ultrastructure, Spleen  
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ABSTRACT 

 

In this study, we evaluated pozzolanic characterstic of the waste material consisting of fly ash in 

differend grinding time from Afşin Elbistan in Turkey. Therefore the fly ash was ground with a ball 

mill at 0, 10, 20, 30, 45 and 60 sec. Physical, chemical, mineralogical, morphological and pozzolanic 

properties of the ungroud and grund in different times were determinated. Each of grain size, the 

values of strength activity indexs for 28 and 90 days was observed. As a result of for 28 days strength 

activity indexs (except for 10 minutes grinding time) and the values of 90 days strength activity indexs 

have been determined that they do not comply with the standarts.. 

 

Keywords: Wate material, Pozzolanic, Fly ash 
 

       

Afşin Elbistan Termik Santralinden Alınan Uçucu Külün Farklı Öğütme 

Sürelerinde Puzolanik Özelliklerinin Değerlendirilesi 

 
Özet 

 

Bu çalışmada Afşin Elbistan termik santralinde atık malzeme olarak oluşmuş uçucu küllerin, farklı 

öğütme sürelerinde puzolanik özellikleri değerlendirilmiştir. Bunun için uçucu kül bilyalı değirmende 

0,10, 20, 30, 45 ve 60 dk öğütülmüştür. Öğütülmemiş ve farklı zamanda öğütülmüş uçucu küllerin 

fiziksel, kimyasal, mineralojik, morfolojik ve puzolanik özellikleri incelenmiştir. Her bir öğütme 

süresi için 28 ve 90 günlük dayanım aktivite indeks değerleri bulunmuştur. Sonuç olarak 28 günlük 

dayanım aktivite indeksi değerlerinde 10 dk öğütme hariç diğer ve 90 günlük dayanım aktivite indeks 

değerleri standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Atık malzeme, Puzzolan, Uçucu kül, 
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Abstract 

 

In today's days when the need for energy increases, the properties of the coating materials used in the 

buildings have increased. Materials used inside and outside the building must conform to the 

standards. 

In this study, some physical properties of the Late Jurassic-Early Cretaceous volcanics, which are 

widely spreading around Trabzon, have been investigated. Weight per unit of volume, massive water 

absorption, porosity, abrassion resistance, uniaxial compressive strength, hardness values and 

ultrasonic pulse velocity were determined by taking samples from these volcanic rocks. The data 

obtained as a result of the tests and examinations show that the Trabzon volcanics can not be used for 

indoor and outdoor coating in the upstairs according to TS and ASTM standards. 

 

Keywords: massive water absorption, uniaxial compressive strength, abrassion resistance, porosity, 
ultrasonic pulse velocity, coating materials  

 

Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması 
 

 

Özet 

 

Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde binalarda kullanılan kaplama malzemesinin 

özelliklerinin önemi artırmıştır. Bina iç ve dış kaplamasında kullanılan malzemelerin standartlara 

uygun olması gerekmektedir. 

Bu çalışmada Trabzon çevresinde geniş bir yayılım gösteren Geç Jura-Erken Kretase yaşlı 

volkanitlerin bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Söz konusu volkanitlerden örnekler alınarak Birim 

hacim ağırlık, kütlece su emme, porozite, böhme aşınma dayanımı, tek eksenli basınç dayanımı , 

sertlik değerleri ve Ultrasonik hız tayini yapılmıştır. Deney ve incelemeler sonucunda elde edilen 

veriler Trabzon volkanitlerinin TS standartlarına ve ASTM standartlarına göre yapılarda döşemede iç 

ve dış kaplamada kullanılamayacağını göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağırlıkça Su Emme, Basınç Dayanımı, Böhme Aşınma, Porozite, UPV, Yapı 

Kaplaması 
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ABSTRACT 

 

Recently, N-heterocyclic carbene (NHC) ligands have received remarkable attention after Arduengo’s 

discovery on isolable free NHCs. The strong σ-donation-weak π-acceptor ability of NHCs is stabilized 

many transition metal centres. This spectacular property plays a key role in homogeneous catalysis 

fields such as hydrosilylation, transfer hydrogenation, olefin metathesis and Pd-catalyzed cross-

coupling reactions catalysed by metal-NHC complexes. Electronic devices made by using organic 

materials such as solar cells, organic thin film transistors, Schottky diodes with organic interlayer and 

organic light emitting diodes have been attracted considerable concern for a few decades because of 

some advantages such as low cost, easy process and applicable to flexible substrates etc. 

Herein, we aimed to introduce the electrical and photoelectrical characterization of Ru-NHC 

complexes based organic-inorganic heterojunctions. For this aim, an n-Si (University Wafers, USA) 

was chosen for the fabrication of organic-inorganic heterojunctions. The wafer was cleaned to remove 

organic contaminations. Following each step, the wafer was rinsed with deionized water, i.e. 18 MΩ 

and dried with nitrogen gas. The n-Si wafer was dipped in 0.4% HF: H2O solution to remove the 

native oxide layer on the wafer. After cleaning procedures, it was dried under N2 atmosphere. High 

purity Au metal was evaporated under high vacuum (10-6 Torr) over the unpolished side of the 

semiconductor to make ohmic back contact, and the n-Si wafer was annealed under N2 atmosphere for 

3 min at 420 °C. The wafer was cut into several parts. The Ru(II) complexes were dissolved in 

chloroform. Thin films of the complexes were deposited onto n-Si substrates by SCS G3P-8 Spin 

Coater at 1000 rpm for 1 min duration. Electrical properties of the junctions were investigated by 

current-voltage (I-V) measurements by using a Keithley 2400 sourcemeter in the dark. I-V 

measurements were repeated under a solar simulator with AM1.5 global filter and 100 mW/cm2 

illumination to realize photoelectrical properties.  

Four ruthenium complexes, namely, 1,3-bis(2-morpholinethyl)benzimidazoliumtrichlorido(η6-p-

cymene)ruthenate(II),2,dichloro-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-3-(4-terbutyllbenzyl)-imidazolidin-2-

ilidenruthenium(II),3, dichloro-[1-methyl-3-(3,4,5-trimethoxybenzyl)imidazole-2-ylidene](p-cymene)-

ruthenium(II), 4, dichloro-[1-methyl-3-(methoxyethyl)imidazole-2-ylidene](p-cymene)ruthenium(II), 

5 were previously reported by our group.  Herein, we compare structurally and electronically different 

ruthenium NHC complexes. Also, we thought that ionic ruthenium complex might lead to a difference 

in conductivity. Complex 2 is an ionic complex containing a ruthenium center bound with three 

chloride ligand and oxidation state of (II). Complex 3 is structurally distinct from the other complexes 

in that ruthenium has bound to the six carbon atoms of a methyl group and NHC is saturated.  This 

feature can make a difference in conductivity as well. When these structural differences of ruthenium 

complexes are considered, conductivity surveys can be interesting. The electronic measurement 

showed that type of NHC ligand (saturated or unsaturated NHC) bound to the ruthenium center does 

not influence photoelectrical properties of ruthenium complexes prominently.  Also, complex 4 and 5 

have unsaturated NHC ligands, but photoelectrical properties are different from each other. From these 

results, we concluded that molecular structures of ruthenium complexes might be played a significant 

role for conductivity. 

 

Keywords: N-heterocyclic carbenes, Ruthenium complex, heterojunctions, electrical properties 
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ABSTRACT 

 

In recent years, demand for thermomechanically rolled steel and tempered martensite steel due to both 

high strength and excellent welding, bending properties has extremely increased in automotive and 

defense industry. Welding process is one of the most commonly used process for producing vehicle 

frames and structures. Even though welding process is far superior to the other processes in terms of 

manufacturability, it has some difficulties with regards to weldability of materials having high carbon 

equivalent. In addition to this, weld design and depth of fusion are becoming more significant related 

with the fatigue life of welded structures. In this study, it is aimed to examine the relationship between 

depth of fusion and strength of the welded connection. For this purpose three different welded samples 

were prepared in terms of depth of fusion. Plates of sample (thermomechanically rolled steel and 

tempered martensite steel) were welded to each other by metal active gas welding method applied in 

PB position. Depth of fusion of each sample was measured on cross sections taken from the fillet 

welds. After the measurement, finite element model of each welded sample were designed in ANSYS. 

Various loads which are caused by first principal stress in welded zone were applied to all welded 

sample in ANSYS. Following the loading, the first principal stress values were evaluated in terms of 

depth of fusion for each sample. It is seen that first principal stress decrease with the increasing of 

depth of fusion. 

 

Keywords: depth of fusion, finite element analysis, welded connection, weld design.  
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ABSTRACT 

 

In order to produce tips which is sensitive to the intensity and frequency of the acoustic/pressure signal 

suitable diaphragm design is essential. Both the geometric dimensions and the structural properties 

(density of material, Young's modulus and Poisson's ratio) of diaphragm materials are affecting the 

sensor performance. Therefore different types of diaphragm materials are being investigated in the 

literature. In this study, the performance of diaphragm-based fiber optic Fabry-Perot (FP) acoustic 

sensors is discussed. Two-dimensional (2D) materials like graphene were used as diaphragms in the 

calculations. Family of 2D materials like Gallium Selenide (GaSe) was firstly calculated as diaphragm 

material in the fiber optic FP acoustic sensor tip design and the performance of the sensor tip was 

theoretically simulated. As a result of theoretical calculations and simulations, it is predicted that 2D 

GaSe material could be used by production of fiber optic FP sensors as a diaphragm material. The 

frequency responses and the acoustic pressure sensitivity of the designed tips are theoretically 

calculated and compared with tips produced conventional materials in the literature. In terms of sensor 

visibility and frequency response, it has been shown that GaSe offers alternatives depending on the 

field of use. 
 

Keywords: Acoustic detection, Fabry-Perot (FP) interferometer, Gallium selenide (GaSe), fiber optic 

sensor  

 

Fiber Optik Fabry-Perot Akustik Sensörler için Yeni Bir Diyafram Malzemesi 

Olarak 2D GaSe 
 

ÖZET 

 

Algılanacak akustik/basınç sinyalinin şiddet ve frekans değerine duyarlı uçlar üretmek diyafram 

tasarımının doğru yapılmasıyla sağlanır. Kullanılan diyafram malzemesinin hem geometrik boyutları 

hem de yapısal özellikleri (yoğunluk, Young modülü, Poisson oranı gibi) sensör performansını 

etkileyen unsurlardır. Bu durumdan ötürü literatürde farklı tipte diyafram malzemeleri 

araştırılmaktadır. Bu çalışmada diyafram tabanlı fiber optik Fabry-Perot (FP) akustik sensörlerde kilit 

rol oynayan diyafram performansı üzerine hesaplamalar verilmiştir. Hesaplamalarda diyafram olarak 

grafen benzeri iki boyutlu (2D) malzemeler kullanılmıştır. 2D malzemeler sınıfına ait Galyum Selenit 

(GaSe) malzemesi fiber optik FP akustik sensör uç tasarımında diyafram olarak ilk defa hesaplanmış 

ve benzetim yoluyla sensör ucunun performansı teorik olarak elde edilmiştir. Teorik hesaplamalar ve 

benzetimler neticesinde 2D GaSe malzemesi fiber optik FP akustik sensör uç üretiminde diyafram 

olarak kullanılabileceği öngörülmüştür. Oluşturulan uçların frekans cevapları ve akustik basınca 

duyarlılığı teorik olarak hesaplanmış ve literatürde kullanılan diğer geleneksel malzemelerden elde 

edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak verilmiştir. Sensör görünürlüğü ve frekansı açısından GaSe 

malzemesinin kullanım alanına göre alternatifler sunduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Akustik algılama, Fabry-Perot (FP) interferometresi, Galyum Selenit (GaSe), 

fiber optik sensör 
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ABSTRACT 

 

In the present study, we investigated Au/n-Si Schottky Diodes (SDs) with PTCDA interfacial layers 

irradiated with different electron beam doses of 30kGy, 60kGy and 100kGy.The results were analyzed 

with FTIR method. Electron beam irradiated and unirradiated PTCDA powders were evaporated on n-

Si substrate via organic evaporator. Current-Voltage (I-V) characteristics of Au/n-Si SDs with PTCDA 

interfacial layers irradiated with different electron beam doses of 0 kGy, 30kGy, 60kGy and 100kGy 

were carried out between ±3V at room temperature. The ideality factor (n), Schottky barrier height 

Bo, rectification ratio (DO), series resistance (Rs) and shunt resistance (Rsh) of devices were 

calculated from I-V results. It is experimentally seen that performance of Au/n-Si SD 30 kGy 

irradiated PTCDA interfacial layer has better results when we compared Au/n-Si SD with unirradiated 

PTCDA interfacial layer. Irradiation of PTCDA polymer strongly affects I-V characteristics of Au/n-

Si SDs and it can be improve device performance with optimum irradiation level. 

 

Keywords: PTCDA interfacial layer, Schottky diodes, E-Beam irradiation 
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Elektron Demet ile Işınlanmış PTCDA Ara-Yüzey Tabakalı Au/n-Si Schottky 

Diyotlar 
 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, PTCDA ara-yüzey tabakalı Au/n-Si Schottky Diyotlar (SD) 30kGy, 60kGy ve 100kGy 

farklı elektron demet dozlarında ışınlandı ve sonuçlar FTIR yöntemi analiz edildi. Elektron demet ile 

ışınlanmış ve ışınlanmamış PTCDA tozlar n-Si alttaş üzerine organik buharlaştırma sistemi ile 

kaplandı. Farklı dozlarda ışınlanmış PTCDA ara-yüzey tabakalı Au/n-Si SD ve ışınlanmamış PTCDA 

ara-yüzey tabakalı referans Au/n-Si SD’un Akım-Voltaj (I-V) karakteristikleri ±3V arasında ve oda 

sıcaklığında gerçekleştirildi. Aygıtların idealite faktörü(n), Schottky engel yüksekliği Bo, doğrultma 

oranı (DO), seri direnç (Rs) ve şönt direnci (Rsh) gibi temel elektriksel parametreleri I-V sonuçlarından 

hesaplanarak elde edildi. 30 kGy ışınlanmış PTCDA ara-yüzey tabakalı Au/n-Si SD aygıt 

performansının ışınlanmamış PTCDA ara-yüzey tabakalı Au/n-Si SD’a göre daha iyi olduğu deneysel 

olarak gözlendi. Işınlamaya maruz bırakılmış PTCDA polimerli Au/n-Si SD’un I-V 

karakteristiklerinin ışınlama ile oldukça etkilendiği ve uygun ışınlama dozu ile aygıt performansının 

artırılabileceği gözlemlendi.  

 

Anahtar Kelimeler: PTCDA ara-yüzey tabakası, Schottky diyotlar (SD), E-Demet ışınlama 
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ABSTRACT 

 

Tree bark is one of the most important non-timber forest products. The thickness of bark is a genetic 

characteristic and depending on various properties such as the age of the tree, the diameter, the height, 

the height and site to be measured. In this study, it was aimed to investigate the factors affecting bark 

thickness separately for each tree species and to develop models for predicting bark thickness in the 

triple mixed stands formed by Oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link), Scots pine (Pinus 

sylvestris L.) and Eastern Blacksea fir (Abies nordmanniana (Steven) spach. subsp. nordmanniana) in 

Artvin region. For this purpose, the stem analyses data of 208 felled trees in total, 71 of which were 

Oriental Spruce (So), 69 were Scots Pine (Ps) and 68 were Eastern Blacksea Fir (Fb), data collected 

from 23 sample plots selected from full stocked stands of these triple mixtures were selected as 

predominant species of Ps and So. In the subject trees, diameter at breast height (dbh), height, age and 

over and under bark diameter were measured on stem disc at breast height and double bark thickness. 

Bark thicknesses were calculated by taking the differences of measured values. The correlation 

coefficients between the bark thickness and diameter, height and age are as follows; 0.834, 0.638 and 

0.520 for Oriental spruce; 0.815, 0.572 and 0.522 for Scots pine; 0.855, 0.705 and 0.687 for Eastern 

Blacksea fir, respectively. It has been determined that there is a higher level of correlation between the 

dbh and the bark thickness compared to the height and age. As a result of the regression analysis; the 

parameter that best explain the variability of bark thickness were the diameter breast height (dbh) and 

were related to the Oriental spruce, Scots pine and Eastern Blacksea fir species (68.8%, 65.4% and 

72.7%), respectively. When tree height was added to the dbh, the coefficients of determination were 

72.0%, 71.8% and 77.5%; and if tree age was added, coefficients of determination were 76.6%, 73.5% 

and 84.5%, respectively.  It is understood from the results that the variable which is in strongest 

relation with the bark thickness is the dbh. Tree height and tree age provide a contribution of 11.3-

16.2% in describing the change in bark thickness. Therefore, in addition to diameter at breast height, 

tree height and age also should be taken into account to calculate the amounts of bark thickness for 

three tree species. Within the scope of the study, the relationship between the over and under bark 

diameter was also examined in these trees. It has been determined that 99.9% in spruce, 99.4% in pine 

and 99.8% in fir of the over-bark diameter variability, respectively can be explained by parabolic 

equations in the SoPsFb or PsSoFb mixed stands. 

 

Keywords: Triple mixed stand, Oriental Spruce, Scots Pine, Eastern Blacksea Fir, bark thickness, 

Artvin 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to examine the effect of strand configuration on stress distribution and 

debonding parameters of precast, pretensioned concrete girders after prestressing force is transferred 

from strands to concrete by bond at their interface. Determination of strand configuration is important 

as well as determination of number of strands because it affects stress distribution and debonding 

parameters of girders. The debonding of strands is an application in order to control the maximum 

tensile and compressive stresses at the support zone of girder. One of the typical precast girder with 90 

cm height is considered in this study. To determine the effect of strand configuration, five girders with 

the same cross-section, effective span length and material properties but different strand configuration 

are selected as an application. Equal prestressing force is applied all strands simultaneously. Three 

dimensional finite element models (FEM) of girder are constituted using SAP 2000 software. At the 

end of the study, numerically identified stress distribution and calculated debonding parameters of 

girders compared with each other. To determine proper strand configuration of precast, pretensioned 

concrete bridge girders has resulted in improved economy through decreased number of strand and 

shallower superstructures. 

 

Keywords: Detensioning, finite element, prestressed girder, strand configuration, strand debonding  
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Abstract 

 

Wooden materials are conducted to prevent damages (biotic, abiotic pests, fire, etc.) from the 

environment and are used to extend the usage life of wooden materials. Due to this reason, this study 

is determined different screw withdrawal strength properties of wooden material impregnated with 

quechua, borax and boric acid. The scots pine (Pinus sylvestris L.) test specimens are prepared with 

borax, boric acid, borax + boric acid, from borax compounds which have a great potential in Turkey, 

and with quechua, one of the natural impregnation substances. Then these samples are impregnated 

with three different (1%, 3%, 5%) solution concentrations according to ASTM 1413-76 standards. 

After impregnation, screw withdrawal strength samples are determined compared with control 

samples. According to the test results; the highest screw withdrawal strength values are determined in 

solution concentrations with %5 concentration. The highest boron compound values are determined in 

solution concentrations with boric acid+borax compounds. In this case, the boric acid at a 

concentration of 1% can be preferred in solid wood applications such as sliding or highland 

townhouses. 

 

Keywords: quechua, wood, impregnate, screw withdrawal strength, boron compounds, scots pine 

 

Tara ve Farklı Borlu Bileşikler ile Emprenye Edilen Sarıçam (Pinus 

sylvestris L.) Odununun Vida Tutma Direncinin Belirlenmesi* 
 

Özet 

Ahşap malzemeler çevreden gelecek zararları (biyotik, abiyotik zararlılar, yangın vb.) önlemek ve 

ahşabın kullanım ömrünü uzatmak için emprenye edilmektedir. Bu nedenle; bu çalışmada tara, boraks 

ve borik asit ile emprenye edilmiş ağaç malzemenin vida tutma direnci özelliklerini belirlemek amacı 

ile hazırlanmıştır. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunu ülkemizde büyük bir potansiyele sahip olan 

borlu bileşiklerden boraks, borik asit ve boraks+borik asit ile doğal emprenye maddelerinden tara ile 

birlikte kullanılarak hazırlanan deney örnekleri üç farklı (% 1, % 3, % 5) çözelti konsantrasyonu ile 

ASTM 1413-76 standartına göre emprenye edilmiştir. Emprenye edildikten sonra vida tutma direnci 

değerleri kontrol örnekleri ile kıyaslanarak belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre; % 1 

konsantrasyondaki tara ile emprenye edilen örneklerin vida tutma direncinin daha yüksek çıktığı tespit 

edilmiştir. Borlu bileşiklerde ise, borik asit+boraks karışımının daha yüksek değerlerde olduğu 

saptanmıştır. Bu durumda, dış çephe kaplaması veya yayla kent evi gibi masif odun uygulamalarında 

1% konsantrasyondaki borik asit+boraks karışımı tercih edilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: tara, odun, emprenye, vida tutma direnci, borlu bileşikler, sarıçam 
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Abstract 

 

The dual active bridge DC-DC converter topology gains developing application area in renewable 

energy systems, electric vehicles, power quality devices etc. due to its structural and functional 

advantages.  

In this paper, a novel dual active bridge based DC-DC converter equipped with an isolated high 

frequency transformer with 1 primary / 3 secondary windings is proposed which is composed of three 

voltage source converter (VSC) in the secondary side and a voltage source converter in the primary 

side. Each voltage source converters have own dc links.  The single phase shift modulation (SPS) 

method that is the commonly used control method in high power transfer applications is used for each 

voltage source converters independently to achieve bidirectional power flow of DC-DC converter. 

Because, SPS control has some advantages, such as small inertia, high dynamic, and ease of realizing 

soft switching control. The phase shift modulation is implemented by PI controller. The power flow 

between the dc-links are provided by VSC’s own phase shift angles. Moreover extended phase shift 

(EPS) modulation and dual phase shift (DPS) modulation is also implemented to the system to control 

the power flow. Performance comparison of modulation methods is also done in the study. To validate 

the proposed system, a simulation model has been developed for 10 kVA rating using 

MATLAB/Simulink. The performance of the proposed system is verified with various case studies. 

 

Keywords: Dual Active Bridge, H Bridge, DC-DC Converter, Phase Shift Modulation 
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Abstract 

 

Background: In Cochrane Review on prosthetic ankle-foot prescription, researhers concluded that 

there is currently a lack of objective measures to support prosthetic prescription (1). For functional 

use, in addition to being important of each prosthetic component, prosthetic feet are an important 

components for all lower extremity amputation levels (2). Although there are many factors in selecting 

prosthetic components, improving the quality of life is an important factor (3). 

Aim: The purpose of this study is to investigate effect of different types of prosthetic foots on quality 

of life. 

Method: 15 lower limb amputee (mean age 36,53±10,96) were evaluated in this study. 7 of amputees 

were using clasic (2 SACH, 5 conventional), 8 of them were using energy storage (3 dynamic, 5 

carbon) prosthetic foot. “Nottingham Health Profile” (NHP) used to evalute health profile of 

amputees. Difference of groups, which were devided into 2 groups according to the prosthetic foot 

(clasic foot and energy storage foot groups), were evaluated with “Mann-Withney U Test”. 

Results: It is found that energy storage foot group had better scores in all sub-parameters of NHP. 

Difference between two groups in NHP sub-parameters; energy level (p=0,018), social isolation 

(p=0,047) and physical abilities (p=0,007) were significant. 

Conclusion: individuals who use different types of prosthetic foot was found that different in quality 

of life. This difference in the quality of life was whether a direct result of selection of foot or quality of 

life associated with the differentiation of the foot choice, it is need to be done detailed studies. 

 

Keywords: Amputation, Prosthetic Foot, Quality of Life 
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Abstract 

 

 

This work was performed  was determined phenolic and antioksidant  propeties of kefir manufactured 

from cow, sheep, goat and buffalo  milk following its production and storage at refrigerated 

conditions. The four different types of animals, kefir samples made from cow, sheep, goats and 

buffalo  milk inoculated with kefir  grain cultures was incubated at the temperature of 23°C  for the 

period of 16-18 h until it reached pH of 4.6. Antioxidant property by DPPH (2, 2-Diphenyl-1-picryl 

hydrazyl) scavenging activity and phenolic content, by using Folin-Ciocalteu reagent were 

determined. The obtained kefir were determined periodically at an interval of 7 days upto 14 days on 

the basis of the extent of its acidification, the content of phenolic and antioksidant.  Storage time did 

not have significant effect on the kefir samples. Whereas pH and titratable acidity exhibited similar 

changes during storage,and, showed  an increasing trend in acidity and decrease of pH as the storage 

period progresses in all kefir samples. Since kefir prepared by buffola milk had beter sensory 

properties than kefir made from  goat and sheep milk, it was the most preferred sample among others 

by panelists. 

 

Keywords: Kefir, cow milk, sheep milk, buffalo milk.  
 

İnek, Koyun, Keçi ve Manda Sütünden Üretilen Kefirlerin Fenolik İçeriği 

ve Antioksidatif Kapasitesi  
 

Özet 

 

Üretim ve soğukta depolamayı takiben inek, koyu, keçi ve manda sütlerinden üretilen kefirlerin 

fenolik ve antioksidan özelliklerini belirleyen bu çalışma yapılmıştır. Kefir tane kültürleri ile inoküle 

edilmiş inek, koyun, keçi ve manda sütünden yapılan kefir örnekleri, 16-18 saat boyunca 23 ° C 

sıcaklıkta pH 4.6'ya ulaşana kadar inkübe edildi. Anti oksidan özellik DPPH (2,2-Difenil-1-pikril 

hidrazil) temizleme etkinliği ve fenolik içerik Folin-Ciocalteu reaktifi kullanılarak  belirlendi. Kefir 

örneklerinin, asidifikasyon derecesi, fenolik ve antioksidan içeriği esas alınarak 7 gün aralıklarla 14 

güne kadar periyodik olarak belirlendi. Depolama süresinin kefir numuneleri üzerinde önemli düzeyde 

etkisi olmamıştır. pH ve titrasyon asitliği depolama esnasında benzer değişiklikleri sergilerken, tüm 

kefir örneklerinde depolama süresi arttıkça toplam fenolik, antioksidan ve asitlik artış, pH düşüş 

eğilimi göstermiştir. Genel olarak, manda sütü ile hazırlanan kefir koyun ve keçi sütünden hazırlanana 

gore daha iyi bir duyusal özellik gösterdiği için, panelistler tarafından en çok tercih edilen olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kefir, inek sütü, koyun sütü, manda sütü 
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ABSTRACT 

 

Conjugated linoleic acid (CLA) is a family of positional and geometric isomers of Linoleic Acid (cis-

9, cis-12 octadecadienoic acid) with a conjugated double bond system. CLA includes more than 28 

positional and geometrical isomers of which cis-9, trans-11 and trans10, cis-12 have been proven to 

have biological activities.  It provides a number of health-associated benefits, which has been 

attracting great interest. CLAs have been reported to possess many important biological activities and 

health-promoting properties, including antiatherosclerotic, anticarcinogenic, antiadipogenic, 

immunoenhancing, antioxidative, hypotensive, and anti-inflammatory effects. It also has altered 

nutrient partitioning and lipid metabolism and improved bone mineralization. CLA can be effective to 

prevent lifestyle diseases or metabolic syndromes. Although statements about health promoting effects 

of CLA are mainly based on animal trials, in human trials synthetic CLA supplements are usually used 

and these do not reflect natural isomer composition in foodstuffs. Whether natural CLA sources (meat 

and milk from ruminants) have a similar impact on human health still needs to be searched. 

 

Keywords: CLA, conjugated linoleic acid, obesity 

 

Konjuge Linoleik Asidin Sağlığa Etkileri 
 

ÖZET 

 

Konjuge linoleik asit (CLA), konjuge çift bağ sistemi ile linoleik asidin (cis-9, cis-12 oktadekadienoik 

asit) pozisyonel ve geometrik izomerleri ailesidir. CLA, cis-9, trans-11 ve trans10, cis-12'nin biyolojik 

aktivitelere sahip olduğu kanıtlanmış 28'den fazla konumsal ve geometrik izomeri içerir. Bu, büyük 

ilgiyi çeken sağlıkla ilişkili bir takım faydalar sağlar. CLA'ların, antiaterosiklerotik, antikojenik, 

antiadipojenik, immüno-yumuşatıcı, antioksidan, hipotansif ve anti-inflamatuar etkiler de dahil olmak 

üzere birçok önemli biyolojik etkinliğe ve sağlığın teşvik edici özelliklerine sahip olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca, besin bölümlemesi ve lipit metabolizması ve gelişmiş kemik mineralizasyonu 

değiştirilmiştir. CLA, yaşam tarzı hastalıklarını veya metabolik sendromları önlemede etkili olabilir. 

CLA'nın sağlığın teşvik edici etkileri ile ilgili açıklamalar çoğunlukla hayvanlara ait denemelere 

dayansa da, insan çalışmalarında sentetik CLA takviyeleri genellikle kullanılır ve bu maddeler gıda 

maddelerinde doğal izomer bileşimini yansıtmaz. Doğal CLA kaynakları (geviş getirenlerin et ve 

sütleri) insan sağlığı üzerinde benzer bir etkiye sahip olup olmadıkları halen araştırılmaktadır.. 

 

Anahtar Kelimeler: CLA,konjuge linoleic asit, şişmanlık  
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Abstract 

 

The traditional urban fabrics formed along with in the historical process are a reflection of the spatial, 

social and cultural values of the past. This patterns give clue about social relation, social economic 

class and daily life in the past historical times and also contribute to the formation of the urban identity 

and city image. Edirne has been home to societies with different socio-cultural structures since ancient 

times as a built-up area. For this reason, it incorporates fabric and symbolic variations of different 

societal periods. Kaleiçi, as the first settlement nucleus of Edirne, has numerous of historical houses, 

indicating the social and cultural life of the city in the past centuries. In this respect Kaleiçi is a 

settlement center that gives significant clues about the physical and socio-cultural structure of the city 

in the past. But at the present time the number of these structures is decreasing and the traces of 

history are disappearing. Within the scope of the study, the Kaleiçi region, which has historical 

importance, was examined. This study is important in terms of preserving the urban fabric in Kaleiçi 

which has historical, social and cultural values and transferring the identity of the city to the posterity. 

The purpose of the study is to determine the characteristic features of traditional Kaleiçi houses, 

indicate the changing and the problems in the context of historical identity in Kaleiçi region and 

provide data to preserve this important urban fabric and city image. In this context, literature search 

were done about this subject and observations about the chosen area in Kaleiçi. Qualification of 

historical structures, use of parcel and structure-human-nature relations were examined. As a result, It 

has been seen that the new structures have  negative effects on the historical fabric in terms of quantity 

and quality. So it is necessary to take precautions and raise awareness to protect the historical heritage 

of Kaleiçi region. 

 

Keywords: Kaleiçi, urban identity, city image, urban fabric, house 

 

Tarihi Dokudaki Değişikliklerin İncelenmesi: Edirne Kaleiçi Geleneksel 

Konut Dokusu Örneği 
 

Özet 

 

Tarihsel süreç içinde oluşan geleneksel kentsel dokular, o yere ait mekânsal, sosyal ve kültürel 

değerlerin bir yansımasıdır. Bu dokular toplumsal ilişkiler, sosyo-ekonomik statü ve gündelik yaşama 

dair ipuçları ile kent kimliğinin ve kent imajının oluşumuna katkı sağlamaktadırlar. Edirne Kenti; 

yerleşme merkezi olarak eski çağlardan bu yana farklı sosyo-kültürel yapılara sahip toplumlara ev 

sahipliği yapmıştır. Bu sebeple farklı dönemlere ait dokusal ve simgesel çeşitlilikleri barındırmaktadır. 

Edirneʹnin ilk yerleşim çekirdeğini oluşturan Kaleiçiʹnde bir dönemin izlerini taşıyan kentin sosyal ve 

kültürel yaşamının göstergesi olan çok sayıda tarihi konut yer almaktadır. Kaleiçi bu yönüyle kentin 

geçmişteki fiziksel ve sosyo-kültürel yapısına dair ipuçları veren bir yerleşim birimidir. Fakat 

günümüzde bu yapıların sayısı azalmakta ve tarihin izleri kaybolmaktadır. Çalışma kapsamında tarihi 

öneme sahip olan Kaleiçi bölgesi incelenmiştir. Bu çalışma tarihi, sosyal ve kültürel değere sahip olan 

Kaleiçi’nde bulunan dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılması ve kent kimliğinin korunması 

açısından önem taşımaktadır. 

Çalışmanın amacı Kaleiçi bölgesinde bulunan geleneksel konut dokusunun karakteristik özelliklerinin, 

tarihi dokuda meydana gelen değişimin ve oluşan problemlerin irdelenmesi ve tarihi öneme sahip olan 

dokunun korunmasına yönelik farkındalığın arttırılması açısından bilgi verisi sağlamaktır. Çalışma 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/social%20relation
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/social%20economic%20class
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/social%20economic%20class
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/built-up%20area
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/posterity
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kapsamında; konuya ilişkin literatür çalışması yapılmış ve alan analizleri doğrultusunda tarihi öneme 

sahip Kaleiçi bölgesinden seçilen bir sokaktaki tarihi yapıların nitelikleri, parsel kullanımları ve yapı-

insan-çevre ilişkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, yeni yapıların tarihi dokuyu nicelik ve nitelik 

bakımından olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bu sebeple Kaleiçi bölgesinin tarihi mirasını 

korumak için gerekli önlemlerin alınması ve toplumsal bilinçlenmenin sağlanması gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kaleiçi, kent kimliği, kent imajı, kentsel doku, konut 
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Abstract 

 

In recent studies, Cu2ZnSnS4 (CZTS), a quaternary chalcogenide p-type semiconductor, has been 

actively studied as a light absorbing layer in CZTS thin-film solar cells. CZTS has a large absorption 

coefficient (104 cm−1), a tunable direct band gap that ranges from 1.0 eV to 1.5 eV and is composed 

of naturally abundant and nontoxic elements. Transition metal-based Cu2XSnS4 (X = Mn, Fe, Co, Ni, 

Zn and Cd) (CMTS) quaternary chalcogenide semiconductors are also promising solar cell materials 

because of their analogous structural and optical properties to CZTS, suitable direct band gaps, high 

absorption coefficients and outstanding catalytic performance in redox reactions because of their 

multiple oxidation states. Cu2CoSnS4 is a p-type semiconductor material, with directly allowed 

transition and an optimal band gap in the range of 1.2–1.6 eV, which is well suited for application in 

inorganic thin film photovoltaics. Quaternary chalcopyrite sulfide semiconductors Cu2MSnS4 

(M = Mn and Co) are successfully prepared by using ultrasonic spray pyrolysis method. Crystal 

structure, elemental composition and morphology of the as-grown nanofilms are characterised using 

XRD, EDS, UV-Vis, Hall Effect, Raman and SEM. 

 

Keywords: Quaternary sulfide, thin film photovoltaics, Cu2CoSnS4, ultrasonic spray pyrolysis 
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ABSTRACT 

 

In recent years, applications of solar energy systems have become widespread in recent years in 

parallel with alternative energy sources. Turkey is also in a good position in Europe with its solar 

energy potential. Nowadays, Turkish Ministry of Energy and Natural Resources is encouraging the 

installing solar power plants to evaluate this potential. Photovoltaic (PV) module efficiency is about 

15% which is used in PV plants. Efficiency values are different for each PV module technology. 

Temperature and solar radiation are the factors which are affect the PV module efficiency. Generally, 

PV module model is based on datum under laboratory condition (1000 W/m2, 25 °C). Laboratory 

condition based models are not supply satisfactory results under real environmental condition. PV 

module placement angles and radiation on PV surface are the most important criteria for calculating 

the maximum energy output of PV plant. Each parameter, for supplying the maximum energy of PV 

plant, is must be determined. In this research project, PV module performance for different 

technologies is determined under Hakkari condition considering solar radiation and PV efficiency. 

 

Keywords: PV model, optimum tilt angle, PV technology, real ambient conditions 
       

Farklı PV Teknolojilerinin Gerçek Ortam Verileri Kullanılarak Enerji 

Üretimlerinin Karşılaştırılması ve Hakkâri Şartlarında En Uygun Güç 

Üretim Açılarının Belirlenmesi 
 

ÖZET 

 

Alternatif enerji kaynaklarına paralel olarak güneş enerji sistemleri uygulamaları son yıllarda 

yaygınlaşmıştır. Ülkemiz de konumu itibari ile güneş enerjisi potansiyeli Avrupa’da oldukça iyi bir 

durumdadır. Bu potansiyeli değerlendirmek üzere günümüzde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından güneş santrallerinin kurulması teşvik edilmektedir. Santrallerde kullanılan fotovoltaik (PV) 

sistemlerin verimleri %15 seviyelerindedir. Bu da her bir PV teknolojisi için farklılık arz etmektedir. 

PV teknolojilerinin verimlerini etkileyen en önemli faktörler ışınım ve sıcaklıktır. Mevcut PV 

teknolojilerinin modellenmesinde laboratuvar şartlarında (1000 W/m2, 25 °C) alınan veriler 

kullanılmaktadır. Gerçek ortam şartlarında, bu santraller için mevcut modeller kullanılarak yapılan 

çalışmalar çok doğru sonuçlar vermemektedir. Güneş santrallerinde maksimum enerji çıktısı için 

hesaplanması gereken en önemli kriter panellerin yerleştirme açıları ve günlük güneş ışınımı 

miktarıdır. Güneş santrali çalışmasında maksimum verim için her bir faktörün (ışınım, sıcaklık vb.) 

dikkate alınarak maksimum güç üretimi yapılan parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

araştırma çalışması kapsamında, güncel bir konu olan güneş santrallerini üretimini etkileyen ışınım ve 

panel performansları Hakkâri ili içerisinde gerçekleştirecek deney düzeneği vasıtası ile incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: PV model, optimum eğim açısı, PV teknoloji, gerçek ortam şartları 
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ABSTRACT 
 

An examination of the anatomical characteristics of the wood plays an important role in the 

determination of wood. The traches, paranthesis and fiber ratios are the anatomical characteristics of 

wood. These factors are influenced the quality and use of the wood. These structure are important in 

the identification of the wood.  

In the study, trees which have rings, semi-rings and diffuse traches were selected. Microscopic images 

were taken from the cross sections of the softwood tree. The closing process was firstly applied to the 

images. Thus, the traches were became more prominent. After the closing process, the thresholding 

process was performed. Small areas that may be very small and noise were deleted from the image. 
The characteristics that are important for wood such as quantities and numbers of trache cells, the 

numbers and distributions of large and small pores are automatically extracted by image processing. 

Thus, the trache cells were thoroughly diagnosed and reliably characterized by the method used. 

 

Keywords: Trache, image analysis, wood anatomy 

 
                                   

Yapraklı Ağaç Trahelerin Görüntü Analizi İle İncelenmesi 
 

Özet 
 

Odunların anatomik özelliklerin incelenmesi, odunun değerlendirilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Odun anatomik özelliklerinden olan trahe, paranşim ve lif oranları ağacın kalitesini ve 

kullanım alanlarını etkileyen faktörlerdendir. Odunların teşhisinde bu yapılar önemlidir.  

Çalışmada kullanılan görüntüler halkalı, yarı halkalı ve dağınık trahe dizilişine sahip ağaç türlerinden 

seçilmiştir. Yapraklı ağaç odunlarının enine kesitinden alınan mikroskobik görüntüler kullanılmıştır. 

Trahelerin belirgin hale getirmek veya onları ayırt etmek için öncelikle kapama işlemi uygulanmıştır. 

Kapama işleminden sonra eşikleme işlemi yapılmıştır. Sonrasında görüntüden çok ufak ve gürültü 

olabilecek bölgeler silinmiştir. Trahe hücrelerinin miktarları, sayıları, büyük ve küçük gözeneklerin 

sayıları ve dağılımları gibi odun için önemli olan karakteristik özellikler görüntü işleme ile otomatik 

çıkartılmıştır. Traheler görüntü işleme metotları kullanılarak halkalı, yarı halkalı ve dağınık olarak 

gruplandırılabilir. Böylece kullanılan yöntem ile trahe hücrelerinin ayrıntılı teşhisini ve güvenilir bir 

şekilde karakterize edilmesini sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 

Many reinforce have been made to improve the electrical and optical properties of ZnO. There are also 

nanotubes among these additives. Carbon nanotubes (CNTs) improve the electrical properties of ZnO, 

but the expected effect on optical properties has not been observed.  

In this study, CNTs produced by CVD method  and Boron Nitride nanotubes (BNNT) produced by 

mechanothermal method under laboratory conditions into commercial ZnO were investigated by 

adding together. For this purpose, CNT 50% wt. and BNNT 50%  wt. at two different rates of 0.1% 

and 1% was added  to ZnO. The nanotubes/ZnO  powder mixtures produced in this way are compacted 

and sintered. The electrical and the optical properties of the produced samples with UV-Vis 

spectrometer were investigated. Electrical conductivity has also been found to increase with the 

increase in the amount of nanotubes. However, it was observed that the reflectance properties were 

partially increased. 

 

Keywords: Zinc oxide,karbon nanotube,boron nitride nanotube 

 

KNT ve BNNT Takviyeli ZnO Nanokompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin 

Araştırılması 

ÖZET 

ZnO’in elektriksel ve optik özelliklerini geliştirmek adına daha önce pek çok katkılandırma 

yapılmıştır. Bu katkılar arasında nanotüplerde vardır. Karbon nano tüpler (KNT)  ZnO’nun elektriksel 

özelliğini geliştirirken optik özelliklerinde beklenen etki görülmemiştir.  

Bu çalışmada ticari ZnO içerisine laboratuvar şartlarında CVD yöntemi ile üretilen KNT ile 

mekanotermal yöntem ile üretilen Bor Nitrür nanotüplerin (BNNT) beraber ilave edilerek etkileri 

araştırılmıştır. Bu amaçla ZnO içerisine ağ. %50’si  KNT ve ağ.%50’si BNNT olacak şekilde  %0.1 ve 

%1 gibi iki değişik oranlarda ilave edilmiştir. Bu şekilde üretilen nanokompozit tozlar  kompaklanıp, 

sinterlenmiştir. Üretilen numunelerin elektrik iletkenliği ve UV-Vis spektrometre ile optik özellikleri 

incelenmiştir. Elektrik iletkenliklerinde, nanotüp miktarının artması ile artığı tespit edilmiş. Ancak  

reflektans özelliklerinde kısmen artış olduğu gözlenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

Turkey has a high earthquake risk due to include the active North Anatolian Fault Zone (NAFZ) and 

East Anatolian Fault Zone (EAFZ). The earthquakes should be detail investigated in order to minimize 

the damage caused by the earthquakes. Different statistical approaches are used in these estimation 

studies. Poisson distribution model is widely used in earthquake studies. The model used for a large 

number of statistical studies and it gives reliable results. Moreover, exponential distribution model is 

used in earthquake prediction studies. In this study, EAFZ and its near regions were selected as the 

study area. The Poisson and Exponential distribution model was applied by using the earthquakes of 

Ms≥5.0, which occurred in the selected area between 1900 -2016. The probabilities of occurrence of 

earthquakes with a magnitude of Ms≥5.0 in the next 10 years and recurrence periods are calculated 

with the obtained model results. According to the results of Poisson model, the probability of 

earthquake (Ms≥5.0) within 1 year is 48% and earthquake recurrence period is estimated as 1 year. 

According to the exponential distribution model results, the period of recurrence of an earthquake 

(Ms≥5.0) is 1.5 years. The two models were compared and the results were evaluated. When the 

seismicity of the region was examined, it was seen that the results were consistent. 

 

Keywords: Earthquake risk, Poisson model, Exponential distribution model, East Anatolian Fault 

Zone (EAFZ), Turkey 

 

Doğu Anadolu fay zonu (DAFZ) ve civarının depremselliğinin Poisson ve 

Üstel dağılım modellerine göre incelenmesi  
 

Özet 

 

Türkiye içerdiği aktif Kuzey Anadolu fay zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu fay zonu (DAFZ) nedeniyle 

yüksek deprem riskine sahiptir. Depremlerin yaratacağı hasarların en aza indirilmesi için depremlerin 

önceden tahmini üzerine araştırmalar yapılmalıdır. Bu tahmin çalışmalarında farklı istatiksel 

yaklaşımlar kullanılmaktadır. Deprem çalışmalarında literatürde yaygın olarak Poisson dağılım modeli 

kullanılmaktadır. Çok sayıda istatistiksel çalışmada kullanılan model güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Ayrıca üstel dağılım modelinde deprem tahmin çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada DAFZ 

ve civarı inceleme alanı olarak seçilmiştir. Seçilen bölgede 1900- 2016 yılları arasında meydana gelen 

Ms≥5.0 depremler kullanılarak Poisson ve Üstel dağılım modeli uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarla 

gelecek 10 yıldaki büyüklüğü Ms≥5.0 olan depremlerin olma olasılıkları ve tekrarlama periyotları 

hesaplanmıştır. Poisson modeli sonuçlarına göre büyüklüğü 1 yıl içinde deprem (Ms≥5.0) olma 

olasılığı %48 ve deprem tekrarlama periyodu 1 sene olarak hesaplanmıştır. Üstel dağılım model 

sonuçlarına göre büyüklüğü  (Ms≥5.0)  bir depremin tekrarlama periyodu 1,5 yıl olarak belirlenmiştir. 

İki model karşılaştırılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bölgenin depremselliği incelendiğinde 

sonuçların tutarlı olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Deprem riski, Poisson model, Üstel dağılım modeli, Doğu Anadolu fay zonu 

(DAFZ), Türkiye 
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ABSTRACT 

 

Statistical approaches are used extensively to determine earthquake risk in seismology and earthquake 

engineering research. Pre-determination of earthquakes is very important in order to reduce damage 

caused by earthquakes. Therefore, researchers are try to estimate earthquake risk by using different 

statistical approaches. The Poisson distribution model is widely used in the literature in statistical 

earthquake studies. The model has given reliable results in many statistical studies. In addition, the 

Weibull distribution model, which is used in many research, is used for statistical calculations on 

earthquakes. In this study, we tried to estimate earthquakes (Ms>5.0) risk the next 10 years by using 

Weibull and Poisson distribution model according to earthquakes (Ms>5.0), which occurred in the 

Aegean region between 1900-2016. When Poisson model results are examined, the probability of 

earthquake within 1 year is calculated as 89%. According to the results of the Weibull distribution 

model, the probability of an earthquake is low within 1 year and it increases in the following years. 

The earthquake risk have been calculated with two statistical approaches near 90% the next 3 years. 

These results are consistent with the seismicity of the region. 

 

Keywords: Earthquake risk, Poisson model, Weibull model, Aegean region, Turkey    

 

Farklı İstatistiksel Yaklaşımlarla Ege Bölgesinin Deprem Riskinin 

Hesaplanması 
 

 

Özet 

 

Sismoloji ve deprem mühendisliği alanında yapılan deprem riskinin belirlenmesi çalışmalarında 

istatistiksel yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Depremleri yarattığı hasarların azaltılması için 

depremlerin önceden belirlenmesi çok önemlidir Bundan dolayı araştırmacılar farklı istatiksel 

yaklaşımlar kullanarak deprem riskini tahmin etmeye çalışmaktadır. İstatiksel deprem çalışmalarında 

literatürde yaygın olarak Poisson dağılım modeli kullanılmaktadır. Model birçok istatiksel çalışmada 

güvenilir sonuçlar vermiştir. Ayrıca birçok alanda kullanılan Weibull dağılım modeli depremler 

üzerine yapılan istatiksel hesaplamalarda kullanılmaktadır. Bu çalışma da Ege bölgesinde aletsel 

dönem başlangıcı 1900- 2016 yılları arasında meydana gelen Ms> 5.0 depremler kullanılarak Weibull 

ve Poisson dağılım modeli kullanılarak gelecek 10 yıldaki büyüklüğü Ms> 5.0 olan depremler tahmin 

edilmeye çalışılmıştır. Poisson model sonuçları incelendiğinde 1 yıl içerisinde deprem olma olasılığı 

% 89 olarak hesaplanmıştır. Weibull dağılım modeli sonuçlarına göre 1 yıl içerisinde deprem olma 

olasılığı düşük sonraki yıllarda olasılık artmaktadır. Her iki istatiksel yaklaşım sonucu bölgede gelecek 

3 yıldan sonra %90 yakın deprem riski hesaplanmıştır. Bu sonuçların bölgenin depremselliğiyle tutarlı 

olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: Deprem riski, Poisson model, Weibull model, Ege bölgesi, Türkiye  
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Abstract 

Wild mushrooms are an important part of forests that have been known since the early history for their 

excellent medicinal properties. In this study, anti-microbial and anti-quorum sensing activities of some 

wild mushrooms (Amanita rubescens, Russula delica, Lactarius sp.) collected from the Black Sea 

region in Turkey were investigated. Mushroom extracts were prepared by supercritical fluid extraction 

method. Antimicrobial potential of extracts was tested by agar well diffusion method against 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 

29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Proteus 

mirabilis ATCC 7002, Listeria monocytogenes ATCC 43251, and Candida albicans ATCC 10231. 

Anti-quorum sensing activity was tested on Chromobacterium violaceum ATCC 12472 bacteria.  The 

results revealed that Amanita rubescens showed an inhibitory effect against Staphylococcus aureus 

and an anti-quorum sensing activity of Amanita rubescens and Lactarius sp. Extracts against 

Chromobacterium violaceum.  
 

Keywords: Anti-microbial, anti-quorum sensing, mushroom, Turkey  

                      

Türkiye’den Toplanan Bazı Yabani Mantarların Antimikrobiyal ve Anti-

Quorum Sensing (Çoğunluğu Algılama) Aktiviteleri 
 

Özet 

 

Yabani mantarlar, mükemmel tıbbi özellikleri nedeniyle çok eski tarihten beri bilinen ormanların 

önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada, Karadeniz bölgesinden toplanan bazı yabani mantarların 

(Amanita rubescens, Russula delica, Lactarius sp.) anti mikrobiyal ve anti-quorum sensing (çoğunluğu 

algılama) aktiviteleri incelenmiştir. Mantar ekstraktları süper kritik akışkan ekstraksiyonu metodu ile 

hazırlanmıştır. Ekstraktların antimikrobiyal potansiyelleri Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Proteus mirabilis ATCC 7002, Listeria monocytogenes 

ATCC 43251 and Candida albicans ATCC 10231 mikroorganizmalarına karşı agar kuyucuk difüzyon 

yöntemiyle test edilmiştir. Anti-quorum sensing (çoğunluğu algılama) aktivite ise Chromobacterium 

violaceum ATCC 12472 bakterisi üzerinde test edilmiştir. Sonuçlar, Amanita rubescens mantar 

ekstraktının Staphylococcus aureus'u inhibe ettiğini, Amanita rubescens ve Lactarius sp. 

ekstraktlarının Chromobacterium violaceum a karşı anti-quorum sensing (çoğunluğu algılama) 

aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. 
 

Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal, Anti-Quorum Sensing (Çoğunluğu Algılama), Mantar, Türkiye 
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ABSTRACT 
 

Diabetes Mellitus is a metabolic disorder characterized by chronic hyperglycemia that 

occuring insufficently secretion of insulin from the pancreatic β-cells and carrying a high risk of 

mortality and morbidity. Chronic hyperglycemia constitutes damage to many organs such as eye, 

kidney, nerve, including heart and blood vessels. Under normoglycemic conditions, almost all the 

cellular glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by hexokinase enzyme. A small percentage 

of nonphosphorylated glucose enters the so-called polyol pathway, the alternative way of glucose 

metabolism. Aldose reductase (EC 1.1.1.21) is the first and rate-limiting enzyme, using NADPH as a 

cofactor, of the polyol pathway. AR enzyme is related with many pathway such as cardiovascular 

diseases, inflammation, depression, renal failures, ovarian anomalies and cancer. These regulatory 

effects of the AR reveals importance of the studies on this enzyme.  

In this study, we examined thirteen different N-Benzyl-4-Methoxyaniline derivatives on 

Aldose Reductase enzyme activity and eight of these compounds showed significantly effective on 

this enzyme.    

 
                         Figure 1: Structure of studied compounds. 

The in vitro inhibitory effects of N-Benzyl-4-Methoxyaniline derivatives on AR activity were 

determined at different drug concentrations using a spectrophotometrically method under in vitro 

conditions. It is known that IC50 is used to determine inhibition levels of the enzymes. In the present 

study, IC50 values of these compounds from Activity% versus chemical compound concentration 

regression analysis graphs were found at millimolar level for AR enzyme. IC50 values of (1), (3), (5), 

(7), (8), (9), (11) and (12) for AR were determined as 0,337 mM, 0,102 mM, 63 µM, 0,165 mM, 0,261 

mM, 0,342 mM, 0,155 mM and 0,242 mM, respectively. It is clear from these results that each of the 

eight compounds are the inhibitor of the AR enzyme. However, compound (5) is more effective 

inhibitor for AR enzyme compared with the others. Compound (5) is a good drug candidate of AR 
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enzyme to prevent or pospone diabetic complications. Molecular docking studies to determine of 

enzyme-inhibitor interactions are still in progress. 

Keywords: Aldose Reductase, AR, Inhibition, Enzyme inhibition, Molecular Docking, N-Benzyl-4-

Methoxyaniline 
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ABSTRACT 

 

Water is one of the most important requirements of life, and at the same time, the amount of fresh 

water that humans can use is rather limited. For a healthy and safe drinking water supply, a holistic 

approach must be observed from the source of water to the point where it will be consumed. Because 

the monitoring of drinking water quality is of great importance for human health, especially for the 

health of the immunocompromised population. Contaminants affecting drinking water quality in the 

negative direction can be due to a number of ecological or geological events as well as human source. 

In particular, human-induced inputs to drinking water have recently attracted public attention in terms 

of public health. Because of contamination activities, such as industrial, agricultural or wastewater 

treatment plant discharges, drinking water sources often have to be subjected to further 

decontamination prior to consumption. In addition, some chemicals can be used during the processes 

to purify contaminants in drinking water, and these chemicals and their by-products can be mixed with 

drinking water. Ideally, there should be no harmful chemical and microbial contaminants in the water 

consumed. The use of unsafe water and non-hygienic practices are among the important reasons for 

the prevalence of diarrheal illness in children and infants. It also increases the anxiety that chemicals 

designed by humans have potentially toxic or carcinogenic effects on wildlife and humans. This article 

aims to discuss drinking water contaminants and the problems of public health they cause. 

 

Keywords: Public health, quality of drinking water, drinking water policies, waterborne infections. 

 

ÖZET 

 

 Su yaşamın en önemli gereksinimlerinden biri olmakla birlikte insanoğlunun yararlanabileceği 

tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır. Sağlıklı ve güvenli içme suyu temini için, suyun kaynaktan 

tüketileceği son noktaya kadar bütünsel bir yaklaşımla gözlemlenmesi gerekmektedir. Zira, içme suyu 

kalitesinin gözlemlenmesi insan sağlığı açısından özellikle de immün sistemi baskılanmış kişilerin 

sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. İçme suyu kalitesini olumsuz yönde etkileyen 

kontaminasyonlar bir takım ekolojik veya jeolojik olaylar neticesinde olabildiği gibi  insan kaynaklı da 

olabilmektedir. Özellikle insan kaynaklı girdilerin  içme suyunda bulunması son zamanlarda halk 

sağlığı açısından kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Endüstriyel, tarımsal veya atık su arıtma tesisi 

deşarjları gibi kontaminasyon aktivitelerinden dolayı, içme suyu kaynakları genellikle tüketim 

öncesinde ileri dekontaminasyon uygulamalarına tabi tutulmalıdır. Ayrıca içme sularındaki 

kirleticilerin arındırılması amacıyla yapılan işlemler esnasında da bazı kimyasallar kullanılabilmekte, 

kullanılan bu kimyasallar ile bunların yan ürünleri içme suyuna karışabilmektedir. İdeal olarak, 

tüketilen suda zararlı kimyasal ve mikrobik kirleticiler bulunmamalıdır. Güvensiz su ve hijyenik 

olmayan uygulamaların kullanılması çocuklarda ve yenidoğanlardaki diyare hastalığının yaygınlığının 

önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Ayrıca insanoğlu tarafından tasarlanmış kimyasalların yaban 

hayatı  ve insanlar üzerinde  toksikojenik  ya da kanserojenik etki potansiyelleri olması kaygıyı 

arttırmaktadır. Bu makalede içme suyu kontaminantları ve neden oldukları halk sağlığı problemlerini 

tartışmayı amaçladık. 

 

Anahtar Kelimeler: Halk sağlığı, içme suyu kalitesi, içme suyu politikaları, su kaynaklı infeksiyonlar. 
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ABSTRACT 

 

Both the waste component, the rate of waste production and the amount of waste with increasing 

urbanization and industrialization day by day have increased. Disposal or evaluation of these wastes 

resulting from industrial, commercial, domestic, treatment plant and agricultural activities has become 

inevitable for local governments. The amount of organic waste in solid wastes is about 40%, and the 

priority preferences of waste management include these wastes that have been chasten and recycled 

into environmentally compatible products. For this reason, compost production is becoming an 

alternative as an environmentally friendly biodegradation option that is becoming increasingly 

widespread. Biodegradable wastes which are described as garbage in public by compost are possible 

to convert into useful products. Therefore, compost can be made from a lot of waste as tree bark, 

animal feces, vegetable and fruit wastes, algae and other water plants, paper, newspapers to 

wastewater treatment muds. These produced composts can also be used in different fields from fruit to 

flower, from erosion control to odor elimination filter material. In Turkey, 33 * 106 t/year of Urban 

Solid Waste (USW) was produced according to the data of the year 2013 and if compost production 

was made from these wastes, 6,6 * 106 t/year compost could be produced. With the assumption that 5 

t/ha compost can be used for agricultural land, the amount of land that can be applied of this 

manufacturable compost is seen 1.3 * 106 ha/year. In the light of this information, compost raw 

materials, application areas of compost, compost technologies and preferential reasons and compost 

related legislations in our country have been examined.  
 

Keywords: compost, compost technologies, compost raw materials, Waste Management  

 

ÖZET 
 

Günden güne artan şehirleşme ve endüstrileşme ile birlikte hem atık bileşeni, hem atık üretim hızı 

hemde atık miktarı artmaktadır. Endüstriyel, ticari, evsel, arıtma tesisi ve tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan bu atıkların bertaraf edilmesi veya bir şekilde değerlendirilmesi, yerel yönetimler için 

kaçınılmaz hale gelmiştir.  Katı atıklar içerisinde yaklaşık %40’lık bir orana sahip olan organik 

atıkların çevre uyumlu ürünlere dönüştürülerek tekrar doğaya kazandırılması atık yönetiminin 

öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple giderek yaygınlaşan çevreci bir biyolojik 

giderim seçeneği olarak kompost üretimi karşımıza çıkmaktadır. Kompost ile halk dilinde çöp olarak 

nitelendirilen biyolojik olarak parçalanabilen atıkların yararlı ürünlere dönüştürülmesi mümkündür. 

Bu sebeple ağaç kabuklarınan, hayvan dışkılarına, sebze ve meyve atıklarından, yosun ve diğer su 

bitkilerine, kağıt gazeteden atıksu arıtma çamurlarına, bir çok atıktan kompost yapılabilmektedir. 

Üretilen bu kompostlar da meyvecilikten çiçekçiliğe, erozyon kontrolünden koku yok etmede filtre 

malzemesi olarak kullanılmak üzere bir birinden farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Türkiyede 2013 

yılı verilerine göre 33*106 t/yıl Kentsel Katı Atık(KKA) üretilmiş olup bu atıklardan ise 6,6*106 t/yıl 

kompost üretilebilir. Tarım arazilerine 5 t/ha kompost kullanılabileceği kabulü ile uygulanabilecek 

arazi mikarı 1,3*106 ha/yıl yapmaktadır. Bu bilgiler ışığında çalışmamızda kompost hammaddeleri, 

kompostun uygulama alanları, kompost teknolojileri ve tercih sebepleri ve ülkemizdeki kompost ile 

ilgili mevzuatlar incelenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kompost, Kompost Teknolojileri, Kompost Hammaddeleri, Atık Yönetimi  
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Abstract  

 

The aim of this study was to investigate the presence of virulence factors in vancomycin resistant 

lactic acid bacteria (VRLAB) previously isolated from animal originated foods. For this reason, a total 

of 47 isolates including 21 Enterococcus gallinarum, 3 E. casseliflavus, 2 E. casseliflavus/E. 

gallinarum, 12 Pediococcus pentosaceus, 6 P. acidilactici, 1 Weissella confusa, 1 W. cibaria and 1 

Weissella spp. were screened. Presence of gelatinase (gelE), cell wall adhesions (efaAfm, efaAfs), sex 

pheromones (cpd, cob, ccf, cad), collogen binding protein (ace, acm), agregation protein (agg), 

hyaluronidase (hyl) and cytolysin (cylM, cylB, cylA) encoding genes were researched using by 

polymerase chain reaction (PCR). Also the correlation between gelatinase activity with gelE gene and 

hemolytic activity with cylM, cylB, cylA genes were analysed. Blood agar was used for phenotypic 

detection of hemolytic activity while Todd Hewitt agar supplemented with 3 % gelatine was used for 

phenotypic detection of gelatinase activity of VRLAB. 

The gelE gene was determined in 4 E. gallinarum, 3 E. casseliflavus, 1 E. casseliflavus/E. gallinarum, 

4 P. acidilactici and 2 P. pentosaceus species while none of these isolates showed gelatinase activity 

on Todd Hewitt agar. The cylM, cylB, cylA genes were found none of the Enterococcus isolates while 

α hemolytic activity was detected in 11 E. gallinarum, 3 E. casseliflavus species. Also β hemolytic 

activity was determined in 6 E. gallinarum species. The cylM gene was found in 8 P. pentosaceus 

isolates while 2 of these isolates were showed α hemolytic and 4 of these isolates were showed β 

hemolytic activity. All of the Enterococcus isolates harboured at least 1 virulence gene, on the other 

hand they carried maximum 6 virulence genes. The hyl (80.77 %), ccf (38.46 %) and acm (30.77 %) 

are the most common virulence genes in Enterococcus isolates. None of the Enterococcus isolates 

have ace, agg and cob genes. The cylM is the most frequently isolated (44.44 %) virulence gene in 

Pediococcus isolates. 72.22 % of the Pediococcus isolates have at least 1 virulence gene. None of the 

Pediococcus isolates have efaAfm, cpd, cob, cad, ace, agg and hyl virulence genes. Any virulence 

genes were not determined in Weissella isolates. 

 

Keywords: Lactic acid bacteria, vancomycin resistance, virulence genes, animal originated food,                   

PCR 

 

Vankomisin Dirençli Laktik Asit Bakterilerinde (VRLAB) Virülens 

Genlerin Araştırılması 
 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı, daha önce hayvansal kaynaklı gıdalardan izole edilen vankomisin dirençli laktik 

asit bakterilerinde (VRLAB) çeşitli virülens faktörlerin varlığının araştırılmasıdır. Bu amaçla, 21 adet 

Enterococcus gallinarum, 3 adet E. casseliflavus, 2 adet E. casseliflavus/E. gallinarum, 12 adet 

Pediococcus pentosaceus, 6 adet P. acidilactici, 1 adet Weissella confusa, 1 adet W. cibaria ve 1 adet 

Weissella spp. içeren toplam 47 adet izolat incelenmiştir. İzolatlarda jelatinaz (gelE), hücre duvarı 

adezinleri (efaAfm, efaAfs), seks feromonları (cpd, cob, ccf, cad), kollojen bağlayan protein (ace, acm), 

agregasyon proteini (agg), hiyalüronidaz (hyl) ve sitolizin (cylM, cylB, cylA) özelliklerini kodlayan 

genlerin varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile araştırılmıştır. Ayrıca jelatinaz aktivitesi ile 

gelE geni ve hemolitik aktivite ile cylM, cylB, cylA genleri arasındaki korelasyon analiz edilmiştir. 

VRLAB’de hemolitik aktivitenin fenotipik olarak tespitinde kanlı agar besiyeri kullanılırken, jelatinaz 
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aktivitesinin fenotipik olarak tespitinde % 3 oranında jelatin içeren Todd Hewitt agar besiyeri 

kullanılmıştır.  

Hiçbir izolat Todd Hewitt agar besiyerinde jelatinaz aktivitesi göstermezken, 4 adet E. gallinarum, 3 

adet E. casseliflavus, 1 adet E. casseliflavus/E. gallinarum, 4 adet P. acidilactici ve 2 adet P. 

pentosaceus türlerinde gelE geninin varlığı tespit edilmiştir. 11 adet E. gallinarum, 3 adet E. 

casseliflavus türünde α hemolitik aktivite tespit edilirken, Enterococcus izolatlarının hiçbirisinde  

cylM, cylB, cylA genlerinin varlığı tespit edilmemiştir. Ayrıca 6 adet E. gallinarum türünde β 

hemolitik aktivite gözlenmiştir. 8 adet P. pentosaceus izolatında cylM geninin varlığı tespit edilirken, 

bu izolatlardan 2 adedinde α hemolitik, 4 adedinde ise β hemolitik aktivite gözlenmiştir. Tüm 

Enterococcus izolatlarının en az 1, en fazla 6 virülens faktör içerdiği belirlenmiştir. hyl (80.77 %), ccf 

(38.46 %), acm (30.77 %) genlerinin Enterococcus izolatlarında gözlenen en yaygın virülens genler 

olduğu saptanmıştır. ace, agg ve cob genleri Enterococcus izolatlarından hiçbirisinde tespit 

edilmemiştir. cylM geninin Pediococcus izolatlarında en sık rastlanan (44.44 %) virülens gen olduğu 

belirlenmiştir. Pediococcus izolatlarının % 72.22’sinin en az 1 virülens gene sahip olduğu 

gözlenmiştir. Pediococcus izolatlarının hiçbirisinde efaAfm, cpd, cob, cad, ace, agg ve hyl virülens 

genlerine rastlanmazken, Weissella izolatlarında da hiçbir virülens gen tespit edilmemiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Laktik asit bakterisi, vankomisin direnci, virülens genler, hayvansal kaynaklı gıda, 

PZR 
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Abstract  

 

The aim of this study was to investigate the presence of antibiotic resistance genes in 47 VRLAB (26 

Enterococcus spp., 18 Pediococcus spp. and 3 Weissella spp.) previously isolated from 340 animal 

originated foods. Presence of antibiotic resistance genes encoding ciprofloxacin (gryA), erythromycin 

(ermA, ermB, ermC), gentamycin (aac(6׳)aph(2׳׳), aac(3׳׳)II, aac(3׳׳)IV), tetracycline (tetK, tetL, tetM, 

tetO, tetS), streptomycin (strA, strB, aadA, aadE) and vancomycin (vanA, vanB, vanC1, vanC2, 

vanC3, vanD, vanE, vanG) in these isolates were researched by polymerase chain reaction (PCR) 

using specific primers. The PCR results showed that all Enterococcus and Weissella isolates contain 

gyrA gene. In addition, 12 out of 18 Pediococcus isolates have gyrA. Erythromycin resistance gene 

ermC was not detected in any Enterococcus isolates. However, ermA and ermB genes were found in 2 

(7.69%) and 8 (30.77%) Enterococcus isolates, respectively. PCR assays indicated that the ermA gene 

containing two strains also contains the ermB gene. These three erythromycin resistance genes were 

not found in Pediococcus and Weissella isolates except for W. cibaria DYE12 (contains ermB gene). 

Gentamycin resistance genes aac(3׳׳)II and aac(3׳׳)IV were not detected in any isolates. On the other 

hand, aac(6׳)aph(2׳׳) gene were found  11 out of 26 Enterococcus and 4 out of 18 Pediococcus 

isolates. Weissella isolates do not have any gentamycin resistance genes researched in this study. 

Tetracycline resistance genes tetL, tetM and tetS were detected in 11 Enterococcus, 1 Pediococcus and 

1 Weissella isolates. Other tetracycline resistance genes were not found in any isolates. The tetM gene 

was found the most frequently (23.40%) detected tetracycline resistance gene in researched isolates. 

Streptomycin resistance genes strA and aadA were detected in 6 Enterococcus, 4 Pediococcus and 1 

Weissella isolates. The strB and aadE genes were not found in any isolates. The most frequently 

(17.02%) detected streptomycin resistance gene was found aadA. Vancomycin resistance genes vanA, 

vanB, vanD and vanG were not detected in Enterococcus, Pediococcus and Weissella isolates, except 

for E. gallinarum DYE15 and DYE22 (contains vanD gene) and W. cibaria DYE12 (contains vanA 

gene). The most frequently (46.81%) detected vancomycin resistance gene was found vanC1. 

 

Keywords: Antibiotic, resistance gene, lactic acid bacteria, animal originated food, PCR  

 

Hayvansal Kaynaklı Gıdalardan İzole Edilen Vankomisin Dirençli Laktik 

Asit Bakterilerinde (VRLAB) Antibiyotik Direnç Genlerinin Tespiti 
 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı, 340 adet hayvansal kaynaklı gıdadan daha önce izole edilmiş olan 47 adet 

VRLAB’ de (26 adet Enterococcus spp., 18 adet Pediococcus spp. ve 3 adet Weissella spp.) 

antibiyotik direnç genlerinin varlığının araştırılmasıdır. Bu izolatlarda siprofloksasin (gryA), 

eritromisin (ermA, ermB, ermC), gentamisin (aac(6׳)aph(2׳׳), aac(3׳׳)II, aac(3׳׳)IV), tetrasiklin (tetK, 

tetL, tetM, tetO, tetS), streptomisin (strA, strB, aadA, aadE) ve vankomisin (vanA, vanB, vanC1, 

vanC2, vanC3, vanD, vanE, vanG) direnç genlerinin varlığı spesifik primerler kullanılarak polimeraz 

zincir reaksiyonu (PZR) ile araştırılmıştır. 

PZR sonuçları tüm Enterococcus ve Weissella izolatlarının gryA geni içerdiğini göstermiştir. Ayrıca 

18 adet Pediococcus izolatından 12 adedinin gryA genine sahip olduğu gözlenmiştir. Eritromisin 

direnç geni ermC Enterococcus izolatlarında tespit edilmemiştir. Bununla birlikte 2 (7.69%) ve 8 

(30.77%) adet Enterococcus izolatında sırasıyla ermA ve ermB genlerinin varlığı bulunmuştur. PZR 
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analizleri ermA genini içeren 2 suşun aynı zamanda ermB genini de içerdiğini göstermiştir. W. cibaria 

DYE12 (ermB genini içeren) hariç Pediococcus ve Weissella izolatlarında bu üç eritromisin direnç 

geninin varlığı tespit edilmemiştir. İzolatlarda aac(3׳׳)II ve aac(3׳׳)IV gentamisin direnç genlerinin 

varlığı saptanmamıştır. Buna karşın 26 adet Enterococcus izolatından 11 adedinde, 18 adet 

Pediococcus izolatından 4 adedinde aac(6׳)aph(2׳׳) geni bulunmuştur. Weissella izolatlarının ise bu 

çalışmada araştırılan herhangi bir gentamisin direnç genini içermediği tespit edilmiştir. 11 adet 

Enterococcus, 1 adet Pediococcus ve 1 adet Weissella izolatlarında tetrasiklin direnç genleri tetL, tetM 

ve tetS’nin varlığı saptanmıştır. Diğer tetrasiklin direnç genleri hiçbir izolatta tespit edilmemiştir. 

İncelenen izolatlarda en sık (% 23.40) rastlanan tetrasiklin direnç geninin  tetM geni olduğu 

belirlenmiştir. 6 adet Enterococcus, 4 adet Pediococcus ve 1 adet Weissella izolatında streptomisin 

direnç genleri strA ve aadA’nın varlığı tespit edilmiştir. strB ve aadE direnç genleri ise herhangi bir 

izolatta tespit edilmemiştir. En sık (17.02%) rastlanan streptomisin direnç geni aadA olarak 

belirlenmiştir. E. gallinarum DYE15 ve DYE22 (vanD genini içeren) ve W. cibaria DYE12 (vanA 

genini içeren) haricinde Enterococcus, Pediococcus ve Weissella izolatlarında vanA, vanB, vanD ve 

vanG vankomisin direnç genlerinin varlığı gözlenmemiştir. En yaygın (% 46.81) gözlenen vankomisin 

direnç geninin vanC1 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Antibiyotik, direnç geni, laktik asit bakterisi, hayvansal kaynaklı gıda, PZR  
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ABSTRACT 

 

In the Forest Products industry, heat treatment is applied to improve wood properties. At the same 

time, wood properties are more or less affected by temperature. In this study, density and volume 

weight value samples prepared from poplar wood for this purpose were exposed to temperatures of 

120, 160 and 200°C for 1 hour. The statistical analysis results showed that the heat treatment applied 

for 1 hour composed significant differences at p<0.000 level on density and p<0.024 level on volume 

weight value. Finally, it has been found that as the temperature increases in the applied heat treatment, 

the density and volume weight values decrease. These results showed that the temperature of the heat 

treatment applied to the wood material should be chosen according to the amount of decrease in 

density. 

 

Keywords: Poplar wood, heat treated, density, volume weight value 

 

Isıl Işlem Görmüş Kavak Odununun Yoğunluk ve Hacim Ağırlık Değerleri 

 
      ÖZET 

 

Orman ürünleri endüstrisinde ısıl işlem, odun özelliklerini iyileştirmek için uygulanır. Aynı zamanda, 

odun özellikleri sıcaklıktan az yada çok etkilenir. Bu çalışma da, kavak odunundan bu amaçla 

hazırlanan yoğunluk ve hacim ağırlık değeri örnekleri, 120, 160 ve 200°C sıcaklıklara 1 saat süre ile 

maruz bırakıldı. İstatistik analiz sonuçları, 1 saat süre ile uygulanan ısıl işlemin, yoğunluk üzerinde 

p<0.000 düzeyinde ve hacim ağırlık değeri üzerinde p<0.024 seviyesinde anlamlı farklılıklar 

oluşturduğunu gösterdi. Nihayet, uygulanan ısıl işlemde sıcaklık derecesi arttıkça, yoğunluk ve hacim 

ağırlık değerlerinin azaldığı tespit edildi. Bu sonuçlar, ağaç malzemeye uygulanan ısıl işlemin sıcaklık 

derecesinin, yoğunlukta meydana gelen azalma miktarına göre seçilmesi gerektiğini gösterdi. 

 

Anahtar Kelimeler: Kavak odunu, ısıl işlem, yoğunluk, hacim ağırlık değeri 
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Abstract 

 

It is known that that pore water pressure (PWP) buildup during cyclic loading is responsible for 

liquefaction and surface settlements. Evaluation of PWP development is vital for assessment of 

dynamic soil behavior. Past experimental studies revealed that PWP incrementally builds up during 

liquefaction tests. When PWP reaches initial confining stress, buildup is controlled by magnitude of 

cyclic stress ratio and relative density of soil as well. Nevertheless, effect of the number of loading 

cycles on magnitude of pore water pressure is also a function of the axial strain. In the light of this 

knowledge, an experimental study was undertaken to evaluate the PWP buildup behavior of a medium 

dense (relative density = 60%) nonplastic silt. The effect of cyclic stress ratio on variation of pore 

water pressure, double amplitude of axial strain and number of cycles were investigated. A series of 

stress-controlled cyclic triaxial tests were performed on saturated samples under undrained conditions. 

The loading frequency and confining pressure were selected as 0.1 Hz and 100 kPa. Test results 

revealed that increase in cyclic stress ratio and relative density caused lower number of loading cycles 

leading to liquefaction. Consequently, experimental results obtained might be useful to develop insight 

into the PWP buildup behavior of nonplastic silts under seismic loading conditions. Based on the test 

results, it was found that the number of loading cycles has an important influence on generation of 

excess PWP. 

 
Keywords: cyclic triaxial test, nonplastic silt, excess pore water pressure 

 

Çevrimsel Olarak Yüklenen Orta Sıkı Bir Silt Zeminde Aşırı Boşluk Suyu 

Basıncı Davranışı  
 

Özet 

 

Çevrimsel yükleme esnasında boşluk suyu basıncındaki (BSB) artışların, sıvılaşma ve yüzeysel 

oturmaların sebebi olduğu bilinen bir gerçektir. BSB gelişiminin değerlendirilmesi, dinamik zemin 

davranışının anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Geçmiş deneysel çalışmalar, sıvılaşma 

deneyleri sırasında BSB'nın kümülatif olarak biriktiğini ortaya koymuştur. BSB başlangıç çevre 

gerilmesine ulaştığında, zeminin tekrarlı gerilme genliği oranı ve rölatif sıkılığı tarafından da kontrol 

edilir. Bununla birlikte, çevrim sayısının aşırı boşluk suyu basıncının büyüklüğü üzerindeki etkisi de 

eksenel şekil değiştirmenin bir fonksiyonudur. Bu bilgilerin ışığında, orta sıkı (rölatif sıkılık=% 60) 

nonplastik siltle BSB oluşum davranışını değerlendirmek için deneysel çalışma yapılmıştır. Tekrarlı 

gerilme genliği oranının boşluk suyu basıncının değişimi, çift genlikteki eksenel şekil değiştirme ve 

çevrim sayısına etkisi araştırılmıştır. Drenajsız koşullar altında doygun numuneler üzerinde bir dizi 

gerilme kontrollü tekrarlı üç eksenli deneyler gerçekleştirilmiştir. Yükleme frekansı ve çevre basıncı, 

0.1 Hz ve 100 kPa olarak belirlenmiştir. Deney bulguları, tekrarlı gerilme genliği oranı ve rölatif 

sıkılığın artışının sıvılaşmaya yol açan yükleme çevrim sayısının azalmasına neden olduğunu ortaya 

koymuştur. Sonuç olarak, elde edilen verilerin, dinamik yükleme koşulları altında nonplastik siltlerin 

BSB gelişimi davranışları hakkında faydalı bilgiler verdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte deney 
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sonuçları, çevrim sayısının aşırı boşluk suyu basıncı gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu 

göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dinamik üç eksenli deney, nonplastik silt, aşırı boşluk suyu basıncı. 
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Abstract 

 

Freight mode selection is one of the critical problems firms’ encounters, which effect both 

competitive advantage and sustainable growth. Reliability, punctual and safety delivery has direct 

relationship with strategical goals. With the right freight mode, waiting time between order and 

package delivery can be minimized and at the same time optimal transportation costs can be gained. 

Selection problem involves qualitative and quantitative criteria, therefore it’s known as multi criteria 

decision making problem. Multi-criteria decision making (MCDM) methods should be used to solve 

this problem in in this complicated process. ISM and MICMAC approach are kind of method that are 

used for to defined and classify to criterias of selecting mode of transport, to find importances 

relationships between criterias, to define those relationships and to help for analyzing those 

relationships between criterias. 

In this context, one of the biggest furniture component producer company in Antalya’s freight 

mode selection criteria are analyzed with their logistics experts. First, literature studies and expert 

opinions were used to determine the criteria for the mode of transport. Specified criterias are 

transportation costs, handling costs, storage costs, packaging costs, flexibility on the road and 

flexibility in the number of products to transported. ISM (Interpretive Structural Modeling) is used to 

analyse relationships level between these criteria. 

In practice; it has been understood that the storage cost criteria is important for the ISM 

hierarchy in selecting the transport mode. The cost of transportation and the flexibility factor in the 

number of  items carried influenced the entire selection decision and it was understood that the firm 

had a significant influence on the entire logistics performance. Afterwards, criterias were diveded in 4 

groups as autonomous, dependent, connected and independent factors to analyse to impact degrees and 

dependency relationships between criterias through MICMAC (Cross-Impact Matrix Multiplication 

Applied to Classification) method. As a result of Micmac analysis; the packing factor has been 

determined as the mostimportant criteria because it has high driving force, low dependence force and 

it has greater effect on the other factors. Flexibility on the road has been determined as an autonomous 

factor which has poor driving and addictive power and it founds that this criterion does not have much 

effect on the mode selection. 

 This study makes much easier to understand complex relationships between criterias through 

visualization of the relationships between decision-making criteria which are defined by company’s 

specialist. 

 

Keywords: Logistics, Transport Mode Choice, ISM, MICMAC 

 

Ulaştırma Modu Seçimine Etki Eden Kriterlerin Belirlenmesinde ISM ve 

MICMAC Yaklaşımı 
 

Özet 

 

Taşıma modu seçimi pek çok firma için hem rekabet üstünlüğü sağlamak hem de 

sürdürülebilir büyüme için oldukça önemlidir. Zamanında, güvenli ve hasarsız sevkiyat firmaların 

stratejik hedefleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu sayede sipariş sonrasında müşterinin bekleme zamanı en 

aza indirilebilirken aynı zamanda da optimal taşıma maliyeti yakalanabilir. Bu süreç nitel ve nicel 



512 

 

kriterleri birlikte içerdiği için çok kriterli karar verme yöntemi olarak düşünülebilir. Bu karmaşık 

süreçte, problemin çözümü için çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinin kullanılmasını 

gerektirmektedir. ISM ve MICMAC yönetimi, taşıma modu seçiminde kriterlerin belirlenmesinde, 

sınıflandırılmasında, kriterler arasındaki ilişkilerin önem derecesini bulunmasına, ilişkileri 

tanımlanmasına ve  analiz edilmesinde yardımcı olan bir tür yöntemdir. 

 Bu bağlamda, bu çalışmada Antalya Bölgesinde mobilya bileşenleri sektöründe uluslararası 

alanda hizmet veren bir firmanın taşımacılık modu seçiminde tercih ettiği kriterler incelenmiştir. İlk 

olarak, taşıma modu şeçiminde kriterleri belirlemek için literatür çalışmalarından ve uzman 

görüşlerinden yararlanılmıştır. Belirlenen kriterler; taşıma maliyeti, elleçleme maliyeti, depolama 

maliyeti, ambalajlama maliyeti, rotada esneklik ve taşınan ürün sayısında esnekliktir. Bu kriterler 

arasındaki ilişki düzeyini incelemek için ISM (Interpretive Structural Modeling) yönetimi 

kullanılmıştır.  

Yapılan uygulamada, ISM hiyerarşine depolama maliyeti kriterinin, taşıma modu seçiminde 

önemli olduğuna; taşıma maliyeti ve taşınan ürün sayısında esneklik faktörlerinin ise tüm seçim 

kararını etkilemekte ve firmanın tüm lojistik performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Daha sonra, MICMAC (Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification) 

yöntemi ile de kriterler özerk, bağımlı, bağlantılı ve bağımsız faktörler olmak üzere 4 gruba ayrılarak 

aralarındaki etki dereceleri ve bağımlılık ilişkileri incelenmiştir. Micmac analizinin sonucunda; 

ambalajlama faktörünün, bağımlılığı düşük olmasına rağmen sürüş gücünün yüksek olduğu ve diğer 

faktörleri oldukça etkilediğinden en önemli değişken olduğu tespit edilmiştir. Rotada esneklik kriteri 

ise zayıf sürüş ve bağımlılık gücüne sahip olan, özerk bir faktör olduğu ve bu kriterin taşıma modu 

seçimi üzerinde fazla bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

 Bu çalışma sayesinde firma uzmanlarının belirlediği karar verici kriterler arasındaki ilişkilerin 

görselleştirilmesi ile kriterler arası karmaşık olan ilişkileri anlamak oldukça kolaylaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Taşıma Modu Seçimi, ISM, MICMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



513 

 

Characterization of Some Matrix and Compact Operators on The Space 

|𝑨𝒇
𝜽|

𝒌
 and Applications 

 

Fadime GÖKÇE* 

Res. Asst.,Pamukkale University, 

Turkey 

G.C.HAZAR GÜLEÇ 

Res. Asst.,Pamukkale University, 

Turkey 

 

 

Abstract 

 

In the present paper giving some topological and algebriac properties of the space |𝐴𝑓
𝜃|

𝑘
 where 𝐴 is a 

factorable matrix, 𝜃 = (𝜃𝑛)  is nonnegative sequence and  𝑘 ≥ 1,  we characterize the class of all 

infinite matrices (|𝐴𝑓|, |𝐵𝑓
𝜃|

𝑘
).  Also we investigate compact operators on that space and obtain 

operator norms and Hausdroff meausures of noncompactness. Finally, in the special case, we deduce 

some well known results of Sarıgöl. 
 

Keywords: Matrix Transformation, Factorable Matrices, Sequence Spaces, Measure Hausdroff of 

Noncompactness,Norms, Compact Operators. 

 

 

|𝑨𝒇
𝜽|

𝒌
 Uzayı Üzerindeki Bazı Matris ve Kompakt Operatörlerin 

Karakterizasyonları ve Uygulamaları  
 

 

Özet 

 

𝐴 bir çarpımsal matris, 𝜃 = (𝜃𝑛)  negatif olmayan bir dizi ve 𝑘 ≥ 1 iken |𝐴𝑓
𝜃|

𝑘
 uzayının bazı cebirsel 

ve topolojik özelliklerini veren bu çalışmada, bütün sonsuz matrislerin (|𝐴𝑓|, |𝐵𝑓
𝜃|

𝑘
) sınıfını 

karakterize edeceğiz. Ayrıca bu uzay üzerindeki kompakt operatörleri araştırıp operatörlerin norm ve 

Hausdroff kompaktsızlık ölçüsünü elde edeceğiz. Son olarak da özel durumlarda Sarıgöl tarafından 

verilen bazı iyi bilinen sonuçları elde edeceğiz.    
 

Anahtar Kelimeler: Matris Dönüşümleri, Çarpımsal Matrisler, Dizi Uzayları, Hausdroff 

Kompaktsızlık Ölçüsü, Normlar, Kompakt Operatörler. 
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ABSTRACT 

 

The main goal in engineering education is to educate the people who have the qualities that can make 

solutions to the needs of the society today and tomorrow. It also needs to be parallel to the training 

process. Therefore, the main purpose of engineering education can be defined as teach engineering 

principles and learning.  

In this study, as a forest industry engineer, it is the basic research purpose of how forest industry 

engineers working in any field perceive the education given during the undergraduate period and what 

needs to be done to make the program given during the undergraduate period better. For this purpose, 

forest industry engineers working in the forest products industry sector were included in the study. In 

the results of the study, It has been determined that employed forest industry engineers are mainly 

employed in production unit, quality-control unit, marketing-sales unit and design unit. 

According to the forest industry engineers working in the sector, the sufficiency of the education given 

at the undergraduate level, the suitability of the private sector and the explanation of the current issues 

is found inadequate. According to participating forest industry engineers, "Applied education" needs 

to be increased at a high rate in order to improve to education-teaching. Participants stated that first of 

all foreign language education should be increased in order to increase practical education. In addition 

to increasing foreign language training, participating forestry industry engineers indicate that industrial 

applications need to be increased in curricula. Forest industry engineers who emphasize the 

importance of practical training emphasis by increasing industrial applications have argued that 

computer training should be increased as well. 

 

Keywords: Forest industry engineering, Undergraduate courses, Survey study, Turkey 

 

Orman Endüstri Mühendislerinin Bakış Açısı ile Lisans Eğitimi 
 

Özet 

 

Mühendislik eğitiminde ana hedef, toplumun bugünkü ve yarın oluşacak gereksinimlerine çözüm 

oluşturabilecek niteliklere sahip elemanlar yetiştirmektir. Sözü edilen eğitim sürecinin de uygulamaya 

paralel olması gerekmektedir. Dolayısıyla, modern mühendislik eğitiminin ana amacı mühendislik 

esaslarını ve öğrenmeyi öğretmek olarak tanımlanabilmektedir.  

Bu çalışmada, orman endüstri mühendisi olarak herhangi bir alanda çalışan orman endüstri 

mühendislerinin lisans döneminde verilen eğitim-öğretimi nasıl algıladıkları ve lisans döneminde 

verilen programın daha iyi olması için nelerin yapılması gerektiği temel araştırma amacıdır. Bu amaç 

doğrultusunda orman ürünleri sanayi sektöründe çalışan orman endüstri mühendisleri çalışma 

kapsamına alınmıştır. Çalışma sonucunda çalışan orman endüstri mühendislerinin ağırlıklı olarak 

üretim biriminde, kalite-kontrol biriminde, pazarlama-satış biriminde ve tasarım biriminde istihdam 

edildikleri belirlenmiştir. 
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Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre lisans düzeyinde verilen eğitimin yeterliliği, özel 

sektöre uygunluğu ve güncel konuların anlatılması noktasında yetersiz bulunmuştur.  Katılımcı orman 

endüstri mühendislerine göre eğitim öğretimin iyileştirilmesi için “Uygulamalı eğitimin” yüksek 

oranda arttırılması gerekmektedir. Katılımcılar uygulamalı eğitimin arttırılması için öncelikle yabancı 

dil eğitimin arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yabancı dil eğitimin arttırılmasının yanında 

katılımcı orman endüstri mühendisleri müfredatlarda endüstriyel uygulamaların arttırılması gerektiğini 

belirtmektedirler. Endüstriyel uygulamaların arttırılması ile uygulamalı eğitime önem verilmesi 

gerektiğini vurgulayan orman endüstri mühendisleri bilgisayar eğitiminin de arttırılması gerektiğini 

ileri sürmüşlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman endüstri mühendisliği, Lisans dersleri, Anket çalışması, Türkiye 
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Abstract 

 

In this study, two original drill channel geometries have been designed and produced. In the 

experimental studies , the performance of the two specific flute geometries (Geometry 3 , Geometry 4) 

developed by two very common tool geometries (Geometry 1, Geometry 2) was tested. Taguchi’s 

orthogonal array design of experiment  𝐿16 (43) was utilized to investigate the influence of the tool 

geometry on the drilling performance and to determine the optimal drilling parameters during 

experimental study. The effect of the input parameters on the experimental results was statistically 

determined by the Anova analysis. In addition, Taguchi's Signal / Noise (S / G) analysis has been used 

to determine optimal levels of control factors for best results. 

 

Keywords: Drilling, Cutting force, Taguchi method, Optimization 

 

Matkap Uç ve Kanal Geometrisi Tasarımının Kesme Kuvvetleri Üzerindeki 

Etkilerinin Taguchi Yöntemiyle Analizi 
 

Özet 

 

Bu çalışmada, iki adet özgün matkap kanal geometrisi tasarlanmış ve üretilmiştir. Deneysel 

çalışmalarda ticari olarak tedarik edilebilen en yaygın iki takım geometrisi (Geometri 1, Geometri 2) 

ile geliştirilen özgün iki kanal geometrisi (Geometri 3, Geometri 4) performansları test edilmiştir. 

Takım geometrilerinin delik delme performansı üzerindeki etkilerini araştırmak ve ideal işleme 

parametrelerinin belirlemek için Taguchi 𝐿16 (43) deney tasarımı kullanılmıştır. Anova analizi ile giriş 

parametrelerinin deney sonuçları üzerindeki etkisi istatistiksel olarak bulunmuştur. Ayrıca Taguchi’nin 

Sinyal/Gürültü (S/G) analizi, yardımıyla en iyi sonuç için kontrol faktörlerinin optimum seviyeleri 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Delme, Kesme kuvveti, Taguchi metodu, Optimizasyon 
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Abstract 

 

Purpose: According to WHO data in 2014, adults, who are 18 years old and over, are 1.9 billion 

overweight and also 600 million of them are obese. Obesity is a major risk factor for many chronic 

diseases, including diabetes, cardiovascular disease and cancer, as well as causing many health 

problems due to adverse effects on body systems and psychosocial status (WHO, 2016). Obesity is 

treated by medical and surgical methods. Surgical treatment is, in other words, bariatric surgery is 

more preferred than past. After the operation, there are changes in beside the weight loss in the 

individuals. The purpose of this study is to determine the outcome of patients who undergo obesity 

surgery. Method: Using the English and Turkish key words related to the topic, we searched the 

databases of Google Scholar, PubMed and EBSCOHOST and made literature review by considering 

the related studies. Results: Patients who underwent bariatric surgery were mostly seen in class III 

obesity and most frequently in adult women. The most frequent hypertension is comorbidities 

associated with bariatric surgery. The higher the patient's age, the higher the incidence of 

hypertension, diabetes mellitus, and anxiety and / or depression (Steyer et al., 2016). The most 

common problems in the early postoperative period are respiratory distress, wound complications, 

nausea and vomiting due to a decrease in gastric capacity, dumping syndrome, slowing of bowel 

movements and leakage in the operating area (Patil and Melander, 2015, Wilson et al., 2015). After the 

first year he tendency to be happy  eating is a challenge that many participants face (Geraci et al., 

2014). In general, bariatric surgery results in weight loss. There is a decrease in BMI up to a year. 

Weight loss continues up to 5 years after surgery, but weight loss in older patients is slower (Marek et 

al., 2016). In a study discussing the personal barriers to weight loss with patients, they noted that other 

people think they do not understand them and that someone who is unrelated to their situation gives 

them advice. This has resulted in reduced motivation and commitment, reduced sense of failure and 

shame, and reduced participation in post-treatment care (Moroshko et al., 2013). Bariatric surgery has 

greatly benefited patients with Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM). It has provided some advantages 

related to weight reduction, insulin requirements, obesity comorbidities, and diabetic complications. 

However, it has been determined that there is no effect on long glycemic control (Vilarrasa et al., 

2016). Weight loss was observed in the first 2 years after surgery, weight loss was well preserved in 

the long term (Pekkarinen et al., 2016) and weight loss lasted at least 4 years (Douglas et al., 2015). It 

is also accompanied by significant improvements in weight loss. Decreased pre-existing Type 2 

Diabetes Mellitus (T2DM) and hypertension, as well as decreased T2DM risk, decreased angina, MI, 

and obstructive sleep apnea findings (Douglas et al., 2015). Conclusion: There can be constant weight 

loss along with lifestyle and diet changes. Every individual and every operation is unique in bariatric 

surgery. A bariatric surgical method is chosen based on many characteristics of a patient, such as age, 

comorbidity and weight status, and all processes are managed according to the individual. In 

conclusion, bariatric surgery requires a multidisciplinary approach for successful outcomes (Mc Graw 

et al., 2015). 

 

Keywords: obesity, bariatric surgery, short term patient outcomes, long term patient outcomes 
 

Morbid Obezitede Bariatrik Cerrahi Sonrası Hasta Sonuçları  
 

Özet 

 

Amaç: DSÖ verilerine göre 2014’te 18 yaş ve üzeri yetişkinin 1,9 milyardan fazlası kilolu ayrıca 

bunların 600 milyondan fazlası ise obezdir. Obezite; vücut sistemleri ve psikososyal durum üzerinde 
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yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmakla birlikte diyabet, 

kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dahil birçok kronik hastalığın başlıca risk faktörüdür (DSÖ, 

2016). Obezite medikal ve cerrahi şeklinde iki yöntemle tedavi edilmektedir. Cerrahi tedavi farklı bir 

deyişle bariatrik cerrahi, eskiye oranla daha çok tercih edilmektedir. Operasyon sonrasında bireylerde 

kilo kaybının yanında meydana gelen değişiklikler olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, obezite cerrahisi 

geçiren hasta sonuçlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Konuya ilişkin İngilizce ve Türkçe anahtar 

kelimeler kullanılarak Google Scholar, PubMed ve EBSCOHOST veri tabanlarında tarama yapılıp, 

ilgili olabilecek çalışmalar ele alınarak literatür derleme şeklinde yapılmıştır. Bulgular: Bariatrik 

cerrahi geçiren hastaların, çoğunlukla sınıf III obezite ve en sık olarak  erişkin kadınlarda görüldüğü 

saptanmıştır. Bariatrik cerrahiye eşlik eden komorbiditelerden en sık görüleni hipertansiyondur. Hasta 

yaşı ne kadar yüksek olursa hipertansiyon, diabetes mellitus ve anksiyete veya depresyon insidansının 

da o kadar yüksek olduğu belirlenmiştir (Steyer ve ark., 2016). Ameliyat sonrası erken dönemde en sık 

karşılaşılan sorunlar solunum güçlüğü, yara yeri komplikasyonları, mide kapasitesinin küçülmesine 

bağlı bulantı ve kusma, dumping sendromu, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve ameliyat bölgesinde 

sızıntı gelişmesi olduğu şeklindedir (Patil ve Melander, 2015, Wilson ve ark., 2015). Birinci yıldan 

sonra yemek yemekten mutlu olma eğilimleri birçok katılımcının yaşadığı bir mücadeledir. (Geraci ve 

ark., 2014). Genel olarak, bariatrik cerrahi sonucunda kilo kaybı görülür. Bir yıla kadar BKİ’de azalma 

olur. Cerrahi sonrası 5 yıla kadar devam eder fakat yaşça büyük olan hastalardaki kilo kaybı daha 

yavaş olur (Marek ve ark., 2016). Hastalarla kilo kaybı konusundaki kişisel engellerinin tartışıldığı bir 

çalışmada diğer kişilerin onları anlamadıklarını düşündükleri ve durumlarıyla alâkalı olmayan birinin 

tavsiye vermesini yaşadıkları zorluklar olarak belirtmişlerdir. Bu durum; motivasyon ve bağlılığın 

azalması, başarısızlık ve utanç duygusu ve tedavi sonrası bakıma katılımın azalmasına sebep olmuştur 

(Moroshko ve ark., 2013). Tip1 Diabetes Mellitus’lu hastalarda bariatrik cerrahi büyük yarar 

sağlamıştır. Ağırlık azaltma, insülin gereksinimleri, obezite komorbiditeleri, ve diyabet 

komplikasyonuyla ilgili bazı avantajlar sağlamıştır. Ancak uzun glisemik kontrol üzerinde herhangi bir 

etkisi olmadığı belirlenmiştir (Vilarrasa ve ark., 2016). Ameliyattan sonraki ilk 2 yılda kilo 

kaybı  görülmüş, uzun vadede de kilo kaybının iyi korunduğu (Pekkarinen ve ark., 2016) ve kilo 

kaybının da en az 4 yıl devam ettiği belirtilmiştir (Douglas ve ark., 2015). Ayrıca kilo kaybına önemli 

gelişmeler eşlik etmektedir. Önceden var olan Tip2 Diabetes Mellitus (T2DM) ve hipertansiyonda 

azalma ve aynı zamanda T2DM riski vakasında azalma, angina, MI ve obstrüktif uyku apnesi 

bulgularında azalma görülmüştür (Douglas ve ark., 2015). Sonuç ve Öneriler: Bariatrik cerrahi de her 

birey ve her operasyon tektir, benzersizdir. Bir hastanın yaş, komorbidite ve kilo durumu gibi birçok 

özelliğine göre  bariatrik cerrahi yöntem seçilir ve tüm süreçler bireye göre yönetilir. Sonuç olarak 

bariatrik cerrahide başarılı sonuçlar için multidisipliner bir yaklaşım gerektirir (Mc Graw ve ark., 

2015). 

 

Anahtar Kelimeler: obezite, bariatrik cerrahi, kısa dönem hasta sonuçları, uzun dönem hasta 

sonuçları  
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Abstract 

 

Within the framework of the EU regulations adoptions in our country, waste management legislation 

has been amended and a policy has been set up to reduce the amount of waste sent to landfills. In this 

respect, the disposal of biodegradable wastes on landfills have been introduced and restricted with The 

Regulation on Landfilling of Wastes. For this purpose, the use of mechanical, biological and thermal 

processes to reduce waste amounts is envisaged. In this study, solid wastes produced in Esenler 

Municipality is characterized. Representative municipal solid waste (MSW) samples were collected 

and calorific values of MSW obtained from different socio-economic regions within the study area 

were examined.  

 

Belediye Kentsel Katı Atıklarının Yanabilirliği ve Enerji Potansiyelinin 

Araştırılması: İstanbul Esenler Belediyesi Örneği 

Özet 

Ülkemizde AB uyum süreci çerçevesinde atık yönetim mevzuatlarında değişiklikler yapılmış ve 

düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarlarının azaltılmasına yönelik politika 

oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile biyobozunur 

atıkların düzenli depolama sahalarında bertarafı ile ilgili kısıtlamalar getirilmiştir. Bu amaçla düzenli 

depolamaya giden atık miktarlarını azaltmaya yönelik mekanik, biyolojik ve termal işlemlerin 

uygulaması öngörülmüştür. Bu çalışmada, Esenler’de oluşan kentsel katı atıklar için uygulanabilirliği 

öngörülen termal bertaraf sistemleri kütlesel yakma sistemleri incelenmiştir. Esenler Belediyesinin 

Kentsel katı atık karakterizasyonu ortaya çıkarılmıştır. Bu amaçla farklı mahallelerde oluşan atıklar 

için genelleştirici örnekler alınmış ve kalorifik değerleri tespit edilmiş ve yakmaya uygunluğu 

araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Katı Atık, Yakma, Kalorifik değer, Enerji Üretimi. 
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Abstract 

                                                              

Axial SpA having resulted in radiographically detectible sacroilitis is clinically diagnosed as 

AS, while axial SpA without radiographic sacroilitis is classified as non-radiographic axial-SpA(nr-

axSpA). Patients with AS and nr-axSpA share similar symptoms including pain, fatigue, decreased 

quality of life, muscle strength and functional(Lindström et al., 2016:106). 

The aim of this study was to assess pain, fatique, muscle endurance, spine mobility, disease 

activity, physical function, and quality of life in patients with AS and nr-axSpA and compare them 

healthy control. 

Patients with SpA(Group 1)(10 nr-axSpA, 5 AS;13 female, 2 male) and healthy control 

(Group 2) (11 female, 4 male) participated in this study. In all participants, VAS was used to measure 

pain and fatigue severity, muscle capacity of the posterior and lateral core were measured using the 

Biering-Sorensen and side bridge tests respectively; muscle capacity of anterior core was measured 

using the Sit-Ups test, lumbopelvic stability(LPS) was measured using a stabilizer(Shamsi etal., 

2016:171) and quality of life was evaluated by SF-36.In patients with SpA, duration of disease and 

morning stiffness were recorded, chest expansion(CE) was measured with a tape at the 4th intercostal 

space, epigastric and subcostal level, the difference between maximal inspiration and expiration was 

calculated, spine mobility was evaluated by BASMI, the disease activity and functional status were 

evaluated by using BASDAI and BASFI, respectively(Vesovic-Potic et al., 2009:879). 

In Group 1, mean value of duration of disease and morning stiffness were 8.5±6.5 and 

29.6±23.7 respectively.Mean value of BASMI, BASDAI and BASFI scores were 2.8±1.1, 5.5±1.8 and 

2.9±1.6 respectively.Mean age was 37.33±5.13 years in Group I and 29.47±5.80 in Group II. 

Significant differences were between the groups in terms of pain, fatique severity, functional tests, 

LPS test, CE, SF-36, which were lower in Group 1 than Group 2(p<0.05).  

This study demonstrates that muscular endurance, lumbopelvic control and CE in SpA patients 

was lower than healthy control.Further studies including other types of SpA with larger population and 

rehabilitation program are needed. 

 

Keywords: Spondyloarthitis, endurance, spine mobility 
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Table 1: Results of clinical evaluations 

  Group I Group II z p 

  X±SD X±SD   

Pain  6.44±2.25 1.17±1.46 -4.48 <.001 

Fatique  6.85±2.45 3.46±2.31 -3.05 .002 

 Sit-Ups  17.93±4.02 22.00±4.75 -2.15 .032 

 Sorenson  17.53±11.86 61.62±26.02 -4.25 <.001 

 Side Bridge  28.70±15.98 48.11±14.14 -2.88 .004 

 LPS 32.22±24.48 81.23±27.93 -3.83 <.001 

CE 4 th intercostal 4.93±1.53 7.96±2 -3.97 <.001 

 Epigastric 4.41±1.27 7.43±2.11 -3.59 <.001 

 Subcostal 4.35±1.43 6.76±2.24 -2.87 .004 

SF-36 PCS 36.06±7.99 52.33±6.57 -4.15 <.001 

 MCS 39.00±8.63 46.06±9.66 -2.03 .042 
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ABSTRACT 

 

The city is a living organism evolving through time with bottom-up forces and top-down planning 

decisions. It creates spaces for people to encounter and produces activities across places. Every day a 

huge amount of local decisions and behaviors are emerged in the city and information flows connect 

spaces and people to each other. As a result, the city produces a big amount of data every day in order 

to survive and reconstruct itself. The data produced by the city is a driving force to create its 

formation. While designing for the city, creating coherent structures with the existing urban fabric is 

an important issue to embrace locality. Therefore, designers must understand the data coming from the 

city and turn it into the useful knowledge in order to reveal the inner nature of the city and the 

relations between its components. Especially in historic towns it is very important to sustain the 

pattern of the city and design new areas harmonized with old parts. In order to achieve that design area 

and surroundings need to be analyzed with both qualitative and quantitative research methods. After, 

designers can clearly see repetitive patterns, random behaviors and different factors affecting each 

other in the structure of the city. From this motive, this paper proposes a data-driven urban design tool 

in historic towns which collects, evaluates, interprets and utilizes urban data through Geographic 

Information Systems (GIS), Data Mining methods and Cellular Automata. In the first phase, 

environmental and urban data is collected, organized, visualized and transformed into spatial data with 

GIS tools. In the second phase, Data Mining techniques will be applied onto the raw data coming from 

GIS phase. Interpretation of Data Mining results gives us insight about the urban fabric both from 

structural and economic as well as social perspectives. In the last phase, we will produce our own local 

rules based on Cellular Automata system. For the application of proposed design method in this paper, 

we chose a historic city. Nowadays, the city is evolving through flat agricultural areas. Also, all 

historic neighborhoods of the city are under the pressure of the high demand of tourism and 

construction activities. Thus, there is an urgent need for a design method to produce new spaces in the 

city in order to protect the city's self-evolved structure through time respecting local climate, 

topography and culture. Exploration and investigating patterns and urban relations of this urban tissue 

can help us to design a CA model based on urban data and local relationships. Thus, we produce a 

model in the neighborhood to discuss the potentials of proposed method in terms of investigating 

urban patterns and defining their relations to each other for urban design studies embracing locality. 

 

Keywords: Traditional urban patterns, Data Mining, Cellular Automata, architectural design. 
 

       

Geleneksel Kent Dokularında Bilgiye Dayalı Tasarım 
 

ÖZET 

 

Kent canlı bir organizma gibi zaman içinde planlama kararları ve yerel ilişkiler sonucunda evrimleşir. 

Ayrıca kentliler için aktivite ve buluşma noktaları yaratır. Her gün büyük miktarlarda bilgi bu 

noktalardaki yerel karşılaşmalar, enerji ve bilgi akışları sayesinde ortaya çıkar. Bu bilgi kentin kendini 

geliştirip yaşamını sürdürmesini sağlayan ana etmenlerden biridir. Bu nedenle kent için tasarım 

yapılırken tasarımcıların kentten gelen bu bilgiyi çok iyi özümsemeleri gerekmektedir. Ancak bu 

sayede var olan kent dokusunu iyice kavrayabilir ve var olan kent dokusuna en uygun sosyal, 

ekonomik, kültürel ve fiziksel tasarımları ortaya çıkarabilirler. Özellikle tarihi kentlerde dokunun 

sürdürülebilirliği çok önemli olduğundan tasarımcıların çalışma alanlarında niteliksel ve niceliksel 
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yönden birçok analiz yapmaları gerekecektir. Ancak bu şekilde dokuda var olan, tekrarlı örüntüleri, 

sıra dışı yapılaşmaları ve dokuya etki eden diğer faktörleri ortaya çıkararak tasarım süreçlerinde 

kullanabilirler. Bu fikirlerden yola çıkarak bu çalışma, tarihi alanlarda kullanılacak; kentsel bilginin 

Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde elde edildiği ve Veri Madenciliği sayesinde yorumlanarak Hücresel 

Özdevinim yöntemi ile modellendiği, kentsel bilgiye dayalı üretken bir tasarım modeli önermektedir. 

Sürdürülebilir kentsel tasarım bağlamında kullanılacak Hücresel Özdevinim sistemi için geçiş 

kurallarının oluşturulmasında Veri Madenciliği yardımı alınması, bu çalışmanın nihai amaçlarından 

biridir. Sonuçta, kentleri ham bilginin depolandığı büyük bir veri tabanı olarak görebiliriz. Bu ham 

verilerin ayıklanıp, kentsel sorunun çözümüne odaklı verilerin çıkarılması sonrasında Veri 

Madenciliği, ham bilginin sorunu çözmeye yönelik yorumlanması ve kent örüntülerinin keşfi için 

kullanılabilir. Çalışmada öncelikte bu üç aracın beraber kullanılacağı yöntem üzerinde durulacaktır. 

Daha sonra çalışma alanı olarak seçilen Amasya/Hatuniye Mahallesi’nde gerçekleştirilen kent bilgisi 

edinme süreci paylaşılarak Hücresel Özdevinim yönteminde kullanılmak üzere nasıl işlendiğinden 

bahsedilecektir. Veri Madenciliği yorumlarına dayalı Hücresel Özdevinim kuralları bulmak ve bir 

kentsel tasarım metodu önermek bu çalışmanın devamı olacaktır.  
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     ABSTRACT 
 

Objective: This study was designed to examine the opinions of healthcare professionals on personal 

protective measures regarding occupational health.  

Method: The descriptive study was conducted at a district public hospital in the province of 

Canakkale. 150 healthcare professionals who accepted to participate in the study between November-

December 2014 were included in the study. The data were collected by using face-to-face interview 

technique via a questionnaire prepared based on the literature information. The acquired data were 

analyzed by frequency distribution, mean and chi square (χ2) in the SPSS 20 packaged software.  

Results: 38.7% of healthcare professionals were nurses, 22% were midwives, 20.7% were health 

technicians, and 18.7% were auxiliary healthcare professionals. 72% of the participants were women 

and 28% were men. They had an average age of 37.2±6.04 and 53.3% of them had associate degree. 

Their average working period were respectively 15.2±6.5 years in the profession and 8.01±5.41 years 

in the institution. 67.3% of the professionals received orientation training on employee health. When 

examining the examinations conducted at the start of employment; 98.7% of healthcare professionals 

had their Hepatitis Markers (HbsAg, AntiHbs, AntiHcv) examined and 93.3% had AntiHIV examined. 

A great majority of them stated the necessity of using gloves, hand antiseptic, protective glasses, 

masks, and sharp bins as personal protective equipment in the clinics. 45.9% of healthcare 

professionals were anxious about the risks they could encounter at healthcare organization. They 

reported these risks as; biological (46.3%), physical (43.3%), ergonomic (26.9%), chemical (23.9%) 

and psychosocial (16.4%). 58.5% indicated that they had routine health screening tests as they cared 

about their health and 31.7% due to the request of the relevant unit.  

Conclusion: Almost half of healthcare professionals were anxious about the risks that they could 

encounter at healthcare organizations. However, it was determined that they did not have sufficient 

knowledge about personal protective measures. In-service trainings on occupational health and safety 

services should be provided to healthcare professionals.  

 

Keywords: Healthcare professional, occupational health, personal protective measures 

 

Sağlık çalışanlarının iş sağlığına yönelik kişisel koruyucu önlemler 

konusunda görüşlerinin incelenmesi, Çanakkale’de bir Kamu  

Hastanesi örneği 

 
Özet 

 

Giriş: Topluma sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş sağlık personeli hizmetin özelliğinden 

kaynaklanan nedenlerden dolayı mesleki risklere ve iş kazalarına maruz kalmaktadır. 

Amaç: Sağlık çalışanlarının iş sağlığına yönelik kişisel koruyucu önlemler konusunda görüşlerinin 

incelenmesi amacıyla planlanmıştır.  

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup Çanakkale ilinde bir ilçe devlet hastanesinde yapılmıştır. 

Araştırmaya Kasım-Aralık 2014 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 150 sağlık çalışanı 

dahil edilmiştir. Veriler literatür bilgilerine göre hazırlanmış anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği 
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kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programında frekans dağılım, ortalama ki 

kare  (χ2) ile analiz edilmiştir.  

Bulgular: Sağlık çalışanlarının % 38,7’si hemşire, % 22’si ebe, %20,7’si sağlık teknisyeni, % 18,7’si 

yardımcı sağlık personelidir.  Katılımcıların %72’si kadın, % 28’i erkektir. Katılımcıların yaş 

ortalamaları 37,2±6,04 olup,  %53,3’ü ön lisans mezunudur. Meslekte çalışma yılı ortalama 15,2±6,5, 

kurumda çalışma yılı 8,01±5,41’dır. Çalışanların %67,3’ü çalışan sağlığı konusunda oryantasyon 

eğitimi almıştı. İşe girişte yapılan tetkikler incelendiğinde, sağlık çalışanlarının %98,7’sı Hepatit 

Markerleri (HbsAg, AntiHbs, AntiHcv), %93,3’ü AntiHIV baktırmıştı. Kliniklerde kişisel koruyucu 

donanım malzemeleri olarak büyük çoğunluğu eldiven, el antiseptiği, koruyucu gözlük, maske, kesici 

delici atık kutusu kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarının %45,9’u çalıştıkları 

sağlık kuruluşunda karşılaşabilecekleri riskler konusunda endişelidir. Bu riskleri %46,3 biyolojik, 

%43,3’ü fiziksel, %26,9’u ergonomik, % 23,9’u kimyasal, %16,4’ü psikososyal riskler olarak 

bildirmişlerdir. Rutin sağlık taraması testlerini %58,5’i kendi sağlıklarını önemsedikleri için, %31,7’si 

ilgili birim istediği için yaptırdığını belirtmiştir.  

Sonuç: Sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı sağlık kuruluşunda karşılaşabilecekleri risklerden dolayı 

endişelidir. Ancak kişisel koruyucu önlemler konusunda yeterli bilgi düzeyinde olmadıkları 

saptanmıştır. Sağlık çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda hizmet içi eğitimler 

verilmelidir.  

 

Anahtar kelimeler: Sağlık çalışanı, iş sağlığı, güvenliği, sağlık koruması 
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ABSTRACT 

 

The most important reason for development of mobile communication systems is ever-evolving needs. 

Because of these needs, expected demands from mobile communications have increased. In the 

beginning, especially there were systems that only have audio transmission capability. But, new 

systems have emerged to allow multimedia transmission and internet connection capabilities recently. 

So, new techniques have been continuously developed. Among these techniques, the technique has 

been studied for a long time is MIMO (Multiple Input Multiple Output). Massive MIMO method is 

more advanced version of MIMO, which has many points are worthy to study. It is thought that 

Massive MIMO technique will provide some improvements at these points. Massive MIMO 

technology can improve at least ten times the field efficiency by increasing spectral efficiency (bit / s / 

Hz / cell) while using the same bandwidth and base station density as in existing networks. These 

extraordinary gains are gained by equipping base stations with 100 antenna arrays to enable the spatial 

multiplexing of dozens of user terminals. In this paper, some simulation studies that have benefited 

spectral efficiency for 5G applications are provided. 

 

Keywords: Massive MIMO, 5G, Spectrum Efficiency 

 

Gelecek Nesil Kablosuz İletişim Teknolojilerinde Massive MIMO ile 

Spektrum Verimliliği 
 

ÖZET 

 

Mobil iletişim sistemlerinin geliştirilmesinin en önemli nedeni sürekli gelişen ihtiyaçlardır. Bu 

ihtiyaçlar nedeniyle, mobil iletişimlerden beklenen talepler artmıştır. Başlangıçta, özellikle yalnızca 

ses iletme kapasitesine sahip sistemler vardı. Ancak son zamanlarda multimedya iletimi ve İnternet 

bağlantı yeteneklerine olanak tanıyan yeni sistemler ortaya çıkmıştır. Böylece, yeni teknikler sürekli 

geliştirilmiştir. Bu teknikler arasında, uzun süredir çalışan teknik MIMO (Çok Girişli Çoklu 

Çıkış)’dur. Büyük Ölçek (Massive) MIMO yöntemi, birçok noktaya sahip olmaya layık olan 

MIMO'nun daha gelişmiş bir versiyonudur. Bu noktada Büyük Ölçek MIMO tekniğinin bazı 

gelişmeler sağlayacağı düşünülmektedir. Büyük Ölçek MIMO teknolojisi, mevcut şebekelerde olduğu 

gibi aynı bant genişliği ve baz istasyon yoğunluğunu kullanırken, spektral verimliliği (bit / s / Hz / 

hücre) artırarak alan veriminde en az on kat iyileşme sağlayabilir. Bu olağandışı kazançlar, onlarca 

kullanıcı terminalinin mekansal çoğullamasını mümkün kılmak için baz istasyonlarını yüz antenli 

dizilerle donatarak elde edilir. Bu bildiride, 5G uygulamaları için spektral verimlilikte fayda sağlamış 

simülasyon çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Büyük Ölçek (Massive) MIMO, 5. Nesil, Spektrum Verimliliği 
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İstanbul Kamu Hastanelerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Genel 

Profili 

 
Yard. Doç. Dr. Nuran AKYURT* 

Marmara Üniversitesi, İstanbul 

 
Özet 

 

 Bu çalışma ile İstanbul Kamu Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sosyo-

demografik özelliklerini, çalıştıkları kurumlara ulaşımda yaşadıkları güçlükleri, iş yerinde geçirdikleri 

zaman aralığını, iş yüklerini belirlemeyi amaçladık. İstanbul gibi sağlığın kalbi olan bir şehirde 

yaşayan/çalışan sağlık çalışanlarının genel profilini ve sorunlarını belirlemeye çalıştık. 

 Kesitsel bir araştırma olarak planlanan bu çalışmada, İstanbul ili genelinde 50 ve üzeri yataklı 

hastanelerin sağlık çalışanları temel alınmıştır. Çalışmaya 1237 sağlık çalışanı katılmıştır. Bunlardan 

755’i kadın, 482’si de erkektir. Çalışmada, sağlık çalışanlarının demografik özellikleri ve iş ortamını 

ve koşullarını belirlemeye yönelik ifadelere yer verilen anket formu uygulanmıştır. 

 Kamu hastanelerinde çalışan 1237 sağlık personelinin %61’i kadın, %39’u erkek personeldir; 

%48,6’sı bekâr, %46,7’si evli ve %4,7’si ise dul/boşanmış olarak medeni durumunu belirtmiştir. Aynı 

zamanda sağlık personelinin %23,6’sı 10 yıl ve üzeri çalışma tecrübesine sahipken, %31,2’si 5-9 yıl 

arası, %45,2’si ise 5 yıl ve daha az çalışma tecrübesine sahiptir. 

 Yaptığı mesleği kendisine uygun bulma oranı %46,8’dir. Literatürde, özellikle doktor ve 

hemşirelerin yaptıkları işten memnun olmadıkları ve bu meslek gruplarında mesleği bırakmayı 

düşünenlerin oranlarının yüksek olduğudur. Sağlık çalışanları, sigara ve sigaranın zararları konusunda 

hastalar tarafından rol modeli olarak benimsendikleri bir gerçektir. Bizim çalışmamızda sigara içme 

oranının yüksek olduğu (n=484, %39,1) görülmüştür ama sigarayı bırakmaya çalışan (n=130, %10,5) 

bir grupta vardır. Literatürde sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri ile ilgili ve çalışma 

ortamlarına yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Yaşanan fiziksel sorunlar stres, baş ağrısı, 

gerginlik, gastrit, ülser, uyku düzensizliği olarak özetlenirken, çalışma ortamından kaynaklanan 

sorunlar olarak iş yükünün fazla olması, çalışma arkadaşlarıyla ve üstlerle yaşadıkları problemler, 

çalışma ortamındaki günlük iş yükünün yoğun ve fazla olması, kuruma ulaşımda yaşadıkları güçlükler 

sıralanmaktadır. 

 Bu sonuçlar araştırmamızda elde ettiğimiz bulgularla uyumludur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, Kamu hastaneleri, Profil, Çalışma koşulları, Çalışma ortamı 

 

General Profile of the Health Workforce in Istanbul's Public Hospitals 
 

Summary 
 

 The aim of this study was to determine the socio-demographic characteristics of health 

workers 

who are employed in the health sector in Istanbul's public hospitals. Furthermore, to determine the 

difficulty in achieving the workplace, the working hours, the workload, the concerns of the 

professional future, the possibility of falling into a depression. The general profile and the problems of 

the health workers living and working in a metropolis like Istanbul, the heart of the health care, were 

investigated. 

 In this cross-sectional study serves as a research base, employees of hospitals in the city of 

Istanbul with a bed capacity of 50 and above. The survey 1237 health workers took part, of whom 755 

women and 482 men. A questionnaire which interviewed the demographic features, the working 

environment and the working conditions of health workers, was applied. 

 Of the 1237 health workers working in public hospitals are 61 % women, 39 % men; as 

marital status 48.5 % single, 46.7 % married and 4.7 % widowed / divorced was indicated. 
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Furthermore, 23.6 % of them are working more than 10 years, 31.2 % between 5 - 9 years, 45.2 % less 

than 5 years in the health sector. 

 46.8 % of employees find their profession for them as suitable. In the literature is written that 

mainly doctors and nurses are dissatisfied with their profession and the share of people who want to 

quit the job is high. Health care workers play an important role as a model for patients when it comes 

to smoking and its dangers. Our study shows that the proportion of smokers among health care 

workers is very high (N: 484, 39.1 %), it is also a group yet are trying to quit smoking (N: 130, 10.5 

%). 

 In the literature, there are many studies on the socio-demographic characteristics of the health 

care workers and their working environment. As physical problems stress, headaches, tension, 

gastritis, gastric ulcers, sleep disorders are described, high workload, problems with co-workers and 

supervisors, intensive work, the difficulties of reaching the workplace are listed as problems in the 

workplace. 

 These results are consistent with the results obtained in our research. 

 

Keywords: Health workers, Public hospitals, Profile, Working conditions, Work environment 
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ABSTRACT 

 

This research work was conducted to determine the effects of topping applications on yield and quality 

of berries and canes in summer shoots of the ‘Yalova Cekirdeksizi’ grape cultivar from different levels 

in Canakkale ecological conditions in the years 2014 and 2015. Yalova Cekirdeksizi was planted on 

the already grafted rootstocks of 5BB using 3.0 meters interval between the rows and 1.5 meters 

distance within the rows, and trained them through the constant one–armed cordon training system. 

Three different topping applications namely; SLT: Short Level Topping, NLT: Normal Level Topping 

and HLLS: High Level Leaving Shoots, were practiced to the summer shoots of ‘Yalova Cekirdeksizi’ 

cultivar just after berry formation at the beginning of June. According to the results, there was not any 

significant effect on average grape yield, but some significant differences were determined in average 

cluster weight, cluster density, cluster width, berry width, berry color (L*, Chroma and Hue), pH, 

maturity index, pruning wood weight, and cane diameter. In HLLS application; maturity index value 

was increased at a significant level correlated with the increase in cluster length in comparison to other 

application practices. In SLT application, average cluster weight, cluster density, cluster width and 

berry width were found considerably higher as compared to other applications, but pruning wood 

weight and cane diameter were found to be significantly low. In NLT application, average results were 

occurred for several parameters. For maintaining the quality of clusters and berries, HLLS application 

is suggested for harvesting of early grape varieties while SLT for late varieties, because different 

applications didn’t bring significant changes in the average yield of ‘Yalova Cekirdeksizi’ grape 

cultivar. 
 

Keywords: Vitis vinifera L., Management of vine growing, Green pruning, Topping, Earliness, Grape yield, 

Grape quality.  

 

 

Yalova Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinin Yazlık Sürgünlerinde Farklı Tepe 

Alma Uygulamalarının Yıllık Dal ile Üzüm Verim ve Kalitesine Etkileri 

 

ÖZET 

 

Bu araştırma, 2014 ve 2015 yıllarında Çanakkale ekolojik koşullarında ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm 

çeşidinin yazlık sürgünlerinde farklı seviyelerden yapılan tepe alma uygulamalarının üzüm ve yıllık 

dal verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm 

çeşidi ‘5BB’ anacı üzerine aşılı, 3,0 metre x 1,5 metre aralık ve mesafede dikilmiş olup, tek kollu sabit 

kordon terbiye sistemine göre terbiye edilmiştir. ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşidinin yazlık 

sürgünlerinde, tane tutumunun ardından (Haziran ayı başı) 3 farklı tepe alma uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar; KSTA: Kısa seviye tepe alma NSTA: Normal seviye tepe alma, USSB: 

Uzun seviye sürgün bırakma uygulamalarıdır. Farklı tepe alma uygulamaları neticesinde ortalama 

üzüm veriminde önemli bir farklılık tespit edilememekle birlikte ortalama salkım ağırlığı, salkım 

sıklığı, salkım eni, salkım boyu, tane eni, tane rengi (L, Chroma ve Hue değerleri), %SÇKM, %asitlik, 
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pH, olgunluk indisi, budama odunu ağırlığı ve yıllık dal çapı parametrelerinde önemli farklılıklar 

belirlenmiştir. USSB uygulamasında; salkım uzunluğu artışıyla birlikte, aynı tarihte hasat edilen 

üzümlerdeki olgunluk indisi (%SÇKM/%asitlik) değeri, diğer uygulamalara kıyasla önemli seviyede 

yükselmiştir. KSTA uygulamasında; ortalama salkım ağırlığı, salkım sıklığı, salkım eni ve tane eni 

parametreleri diğer uygulamalara kıyasla yüksek, budama odunu ağırlığı ve yıllık dal çapı 

parametreleri ise düşük bulunmuştur. NSTA uygulaması; birçok parametre için ortalama sonuçlar 

oluşturmuştur. Yapılan farklı uygulamalar ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşidinin ortalama üzüm 

veriminde önemli bir değişiklik meydana getirmediğinden, bu üzüm çeşidinde erkenciliğin 

amaçlandığı yıllarda USSB, daha geç tarihte hasat isteği ile birlikte salkım ve tane kalitesinin 

amaçlandığı yıllarda ise KSTA uygulamasının yapılması önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Vitis vinifera L., Asma taç yönetimi, Yeşil budama, Tepe alma, Erkencilik, Üzüm 

verimi, Üzüm kalitesi.  
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Abstract 

 

Half of the world population living in urban areas and the population growth coming with fast 

urbanization and growing urban areas, create urban masses and increase the pressure on ecosystems. 

The term “Ecosystem Services”, which defines the different ways that nature supports human welfare 

is mostly dependent on mechanism of ecosystems. Ecosystem services are the benefits offered by 

ecosystem functions to people or the direct and indirect contribution of ecosystems to the welfare of 

the people. In addition, ecosystem services make us learn the true value of nature; and understand the 

riches added to our lives by nature and comprehend the values immeasurable by numbers.  

While the pressures in urban areas lead to the understanding of urban society that is separated from 

ecosystems; The demand for natural sources and ecosystem services is increasing in urban areas. The 

function and components of ecosystem services in urban areas are a summary of the ecological 

assessment of services. Urban ecosystem services, together with ecological importance; Economic, 

social and cultural aspects are also important. 

The aim of this study is; to demonstrate the importance of cities with high ecological value and based 

on ecological services. In this context, the concept of "ecosystem services" is explained in detail in the 

light of the literature surveyed; Three cities that adopt urban planning based on ecosystem services 

have been examined. 

Ecosystem services that focus on links between ecosystems and human well-being need to be 

integrated into the urban planning stages of services in order to achieve successful implementations. 

As a result; Planning and design principles based on ecological approach from top scale to urban scale 

should be established in the planning process; Ecological, economic and socio-cultural services of this 

approach should be presented at every level. Based on the idea that the city is an ecosystem that can 

not be separated from the natural and rural areas in the urban planning, the sustainability of the natural 

ecosystem in the urban should be ensured. 

 

Keywords: Ecosystem, ecosystem services, urban planning, urban ecosystem services 

 

Kent Planlamasında Ekosistem Hizmetlerinin Rolü 
 

Özet 

 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kentlerde yaşaması, nüfus artış hızının yükselmesi, beraberinde 

gelen hızlı kentleşme ve kentsel alanların büyümesi hem büyük kentsel yığınların ortaya çıkmasına 

hem de ekosistemler üzerindeki baskının artmasına neden olmaktadır. Doğanın, insan refahını 

desteklediği farklı yolları ifade eden bir terim olan “ekosistem hizmetleri” büyük ölçüde 

ekosistemlerin işleyişine bağlıdır. Ekosistem hizmetleri; insanlara ekosistem fonksiyonlarından 

sunulan faydalar veya insanların refahı için ekosistemlerin doğrudan ve dolaylı katkılarıdır. Ayrıca 

ekosistem hizmetleri doğanın gerçek değerini öğrenmek; yaşamımıza kattığı zenginliği, rakamlarla 

ölçülemeyen değerleri tanımamızı sağlamaktadır. 

Kentsel alanlarda yaşanan baskılar, ekosistemlerden ayrıştırılan kentsel toplum anlayışına neden 

olurken; doğal sermaye ve ekosistem hizmetlerine ilişkin talepler, kentsel alanlarda giderek 

artmaktadır. Kentsel alanlardaki ekosistem hizmetlerinin fonksiyon ve bileşenleri, hizmetlerin ekolojik 

açıdan değerlendirilmesinin bir özetidir. Kentsel ekosistem hizmetleri, ekolojik açıdan önem taşımakla 

birlikte; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; ekosistem hizmetlerine dayalı, yüksek ekolojik değere sahip kentlerin önemini 

ortaya koymaktır. Bu bağlamda “ekosistem hizmetleri” kavramı taranan literatürler ışığında detaylı 
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olarak açıklanmış; ekosistem hizmetlerine dayalı kent planlamasını benimseyen üç örnek kent 

incelenmiştir.  

Ekosistemler ve insan refahı arasındaki bağlantılara odaklanan ekosistem hizmetleri ile başarılı 

uygulamalar gerçekleştirilmesi için hizmetlerin kentsel planlama kademelerine entegre edilmesi 

gerekmektedir. Sonuç olarak; planlama sürecinde en üst ölçekten kent ölçeğine kadar ekolojik 

yaklaşım temelli planlama ve tasarım ilkeleri oluşturulmalı; her kademede bu yaklaşımın ekolojik, 

ekonomik ve sosyo-kültürel hizmetleri ortaya konulmalıdır. Kent planlamasında kentin, doğal ve 

kırsal alandan ayrılamayan bir ekosistem olduğu esasına dayanılarak, doğal ekosistemin kent 

içerisindeki sürekliliği sağlanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekosistem, ekosistem hizmetleri, kent planlama, kentsel ekosistem hizmetleri 
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Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi “Sağlık 

Örneği” 
 

Yard. Doç. Dr. Nuran AKYURT* 

Marmara Üniversitesi, İstanbul 

 

ÖZET 

 

 Girişimcilik, ekonomik değeri olan mal veya hizmetlerin üretildiği ve ekonomik fırsatların yeni 

değerlere dönüştürüldüğü organize yapılar olup bireysel iş kurma sürecini ifade eder. Literatürde 

girişimcilik kontrol odaklılığı, girişimcilik eğilimi, yenilik ve yaratıcılık, kendine güven, yenilik, 

başarma ihtiyacı, risk almak, belirsizliğe karşı tolerans gibi diğer faktörleri barındırdığı da 

görülmüştür.  

 Bu çalışma; Üniversitelerde sağlık eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin 

incelenmesi, girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi, demografik özelliklerinin girişimciliğe etkisi ve 

karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik çözüm üretebilme yetilerinin ölçümü amacıyla yapılmıştır. 

 Çalışmanın hedef kitlesini, devlet ve vakıf üniversitelerinin, sağlık hizmetleri meslek 

yüksekokullarında tıbbi görüntüleme teknikleri programında öğrenim gören 189 öğrenci 

oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 yazılımı kullanılmıştır. Frekans analizi, 

bağımsız örneklem T-Testi ve tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır.  

 Ankete katılan sağlık öğrencilerinin 141’i (%74,6) kız, 48’i (%25,4) erkektir. 

 Bu çalışmada girişimciliğin alt boyutları ile okul türü ve ailenin kendi işinin sahibi olmasının 

arasında anlamlı farklılıklar elde edilmemiştir. Araştırma bulguları öğrencilerin genel anlamda 

girişimcilik ilgilerinin düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Sağlık eğitimi veren ön lisans 

müfredatına girişimcilik dersinin eklenmesi ve bu derslerde girişimcilik ilkelerinden 

yararlanma konularına yer verilmesi sağlık alanındaki problemlerin çözümüne önemli 

derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencileri, Ön lisans eğitimi, Girişimcilik, Girişimciliği etkileyen 

faktörler, Girişimcilik eğilimleri, Sağlık eğitimi, Mesleki eğitimi 

 

Determination of “Entrepreneurship Trends” of Students Who Have 

Health Education in University 
 

ABSTRACT 

 

 Entrepreneurship is an organizational structure in which goods or services of economic value 

are produced and economic opportunities are transformed into new values and refers to the process of 

individual business establishment. There are studies in the literature which emphasize that personality 

is very important as entrepreneurship traits. Other features of entrepreneurship are tolerance to control, 

entrepreneurship, innovation and creativity, self-confidence, innovation, the need to succeed, risk 

taking and uncertainty. 

The purpose of this study was to examine the entrepreneurship characteristics of health 

education students in universities, to determine entrepreneurship trends, to determine the effects of 

demographics on entrepreneurship and the measurement of the ability to produce solutions for the 

problems they may encounter. 

 The target population of the study consisted of 189 students studying in medical imaging 

techniques program at health and vocational schools of state and foundation universities. 

  

 SPSS 17.0 software was used in evaluating the data. Frequency analysis, independent sample T-

test and one-way ANOVA test were performed. 

 141 (74.6%) of the health students participated in the survey are male and 48 (25.4%) are 

female. 
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 In this study, no significant differences were found between subscales of entrepreneurship and 

school type and the fact that the family own a business. Survey findings show that the level of 

entrepreneurship in general is low. It is thought that adding entrepreneurship course to the associate 

degree curriculum providing health education and taking advantage of entrepreneurship principles in 

these courses will contribute significantly to solve the problems in the health field. 

 

Keywords: University Students, Associate Degree Education, Entrepreneurship, Factors Affecting 

Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendencies, Health Education 

 

İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini 
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ÖZET 

 

İmar planları; fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme 

eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere 

hazırlanan planlardır. İmar planlarının hazırlanması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli 

bir tekniktir. Bu planlar ile kentsel alanlarda hem yeni alanların gelişimi hem de yapılaşmış alanların 

yeniden organizasyonu sağlanabilmektedir. Kentin fiziksel yapısını iyileştirmek, toplum yararını 

geliştirmek, birey ya da grupların çıkarları için tüm kentlinin çıkarlarının zedelenmesini önlemek, 

kentin fiziksel gelişmesine ilişkin politika ve önerilerin demokratik yoldan saptanmasını ve 

uygulanmasını kolaylaştırmak gibi pek çok amacı gerçekleştirmek için planlama yapılmaktadır. İmar 

planları bir takım belli başlı aşamalardan geçilerek hazırlanmaktadır. Bu süreç içerisinde alınan 

kararlarda belirli meslek disiplinleri yer almaktadır. Bu çalışma; imar planlarının hazırlanma sürecini 

ve bu süreç içerisinde peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından karşılaşılan sorunların tespitini 

amaçlamaktadır. Bu çalışmada imar planlarına değinilmiş, imar planlama süreçleri irdelenmiş, açık ve 

yeşil alan kavramları anlatılmış ve imar planlarında açık ve yeşil alanları ayırırken hangi sorunlar ile 

karşılaşıldığı, planlama sürecinde hangi meslek disiplinlerinin yer aldığı gibi sorunlar ortaya konularak 

bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Planlama Süreci, İmar Planları, Açık ve Yeşil Alanlar,   
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Abstract 

 

The processes on the way from raw data to meaningful information is called data mining. The data is 

processed by applying various methods of data mining in order to extract hidden information among 

raw data. The processed raw data becomes usable in the next steps of data mining. There are many 

open source and commercial applications to be used in data mining and data processing. In this study, 

information about data mining programs are given, and a case study on the R program from these 

programs have been done.  

 

Keywords: Data Mining, Open Source Programs, R, Churn 

 

Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Programları: R’da Örnek Uygulama  
 

Özet 

 

Ham verilerden anlamlı bilgilere geçiş sürecine veri madenciliği denir. Veri, ham veriler arasında gizli 

bilgileri çıkarmak için çeşitli veri madenciliği yöntemleri uygulanarak işlenir. İşlenmiş ham veriler, 

veri madenciliğinin bir sonraki aşamasında kullanılabilir hale gelir. Veri madenciliği ve veri işlemede 

kullanılmak üzere birçok açık kaynak ve ticari uygulama vardır. Bu çalışmada veri madenciliği 

programları hakkında bilgi verilmiş ve R programı üzerinde bir vaka çalışması sunulmuştur. R 

programı, çeşitli grafiklerle de gösterildiği üzere kullanıcılar arasında büyük bir tercih oranına sahip 

olması dolayısıyla seçilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Açık Kaynak Programlar, R, Müşteri Kayıp Analizi 
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Abstract  

This study was carried out in order to determine the diagonal compression and diagonal tension of the 

corner joints constructed with biscuits in case type of furniture. For this purouse, diagonal 

compression and diagonal tension tests was applied to laminated MDF and laminated particleboard 

corner joints according to TS 5913 standart. Therefore; in diagonal compression test plastic biscuit in 

laminated particleboard gave the highest value (387,88 N), the lowest value was obtaired in laminated 

MDF (190,76 N). In diagonal tension test wooden biscuit was the strongest (740,07 N), and the plastic 

biscuit was the (581,73 N). As a result of this study, wooden and composite biscuits can be suggested 

for corner joints in case furniture. 
 

Keywords: Case furniture, corner joints, biscuit joints, composite biscuit, 

 

Plastik ve Ahşap Esaslı Kompozit Bisküvilerin Mobilya Köşe 

Birleştirmelerindeki Direnç Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Özet 

Bu çalışmada, kutu mobilyaların köşe birleştirmelerinde kullanılan yabancı çıta (bisküvi) 

elemanlarının diyagonal basınç ve diyagonal çekme dirençlerine etkilerinin belirlemesi amaçlanmıştır. 

Bu maksatla MDF lam ve suntalam kullanılarak elde edilen köşe birleştirmelere TS 5913 standardına 

uygun olarak diyagonal basınç ve diyagonal çekme testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, en yüksek 

diyagonal basınç direnci sunta lam’da plastik bisküvi (387,88 N), en düşük MDF lam’da plastik 

bisküvi (190,76 N) vermiştir. En yüksek diyagonal çekme direnci ahşap bisküvide (740,07 N), en 

düşük (581,73 N) plastik bisküvide elde edilmiştir. Buna göre, kutu mobilyaların köşe 

birleştirmelerinde ahşap bisküvi veya kompozit bisküvi kullanılması önerilebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Kutu mobilya, köşe birleştirmeler, bisküvi birleştirmeler, kompozit bisküvi. 
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ABSTRACT 

 
In present study, nano composites of Cadmium oxide based have been prepared by sol-gel method. 

The crystalline structure, optical and electrical properties of samples have been investigated. The 

observed all peaks at room temperature were indexed according to  the JCPDS card. X-ray results 

confirm that all samples are polycrystalline. The crystallite size of the nanoceramics were calculated 

from the Debye–Scherrer formula. The calculated crystallite size of samples is changed 

unsystematically with a regular change of Ba content. As seen in the XRD peaks, the intensity of 

peaks is changed with increasing Graphene oxide doping. Optical characterization of nanocomposites 

was carried out by measuring the diffuese reflectance spectroscopy at room temperature.  The optical 

band gap (Eg) of nano composites were calculated from the diffused reflectance spectra (by Kubelka-

Munk theory) for the molar ratios of Barium. The band gap values of the composites changed with 

increasing Ba contents. The temperature dependences of the electrical conductivities of nano ceramics 

were measured in the temperature range (300–420 K) and analyzed by Arrhenius equation.  

The results showed that Cadmium oxide based nanocomposites can be producted by sol–gel 

method for advanced technological applications.  

 

Keywords: Cadmium oxide; Nanocomposites; Sol-Gel Process; Band gap; Electrical properties  
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ABSTRACT 
 

In the present study, ZnO/Ba with various concentration of graphene oxide (GO) 

nanostructures were prepared by sol-gel process using Zinc acetate dehydrate (Zn(CH3COO)2.2H2O), 

Barium acetate ((CH3COO)2Ba). The surface morphology of the prepared samples were investigated 

by scanning electron microscopy (SEM). The photographs reveals that the grains are non-uniform, 

agglomered and less densified with interconnected structure. The powders are formed from the 

nanoparticles and their size is changed with graphene oxide doping. The dielectric properties of 

ZnO/Ba nanocomposite (real and imaginer) with respect to frequency variation (1KHz–5MHz) was 

measured with the LCR analysis at room temperature. The dielectric measurement with frequency 

reveals the dielectric constant (’) and loss(”) changes with increasing frequency for nanocomposites. 

The electrical transport mechanisms of nanomaterials were investigated by the temperature dependent 

conductivity. DC conductivity measurements reveal that the nanocomposites are good conductive 

material. This indicates that there is a remarkable improvement of the electrical conductivity as the 

graphene oxide content increases. The obtained results suggest that the structural, physical properties 

of Zn-Ba nanocomposites can be controlled and changed by Graphene Oxide doping.  

 

Keywords : Nanocomposites, Sol-Gel method, Dielectric properties, DC conductivity 
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                                                                                 ABSTRACT 

 

Background: Axial SpA having resulted in radiographically detectible sacroilitis is clinically 

diagnosed as AS, while axial SpA without radiographic sacroilitis is classified as non-radiographic 

axial-SpA(nr-axSpA). Patients with AS and nr-axSpA share similar symptoms including pain, fatigue, 

decreased quality of life, muscle strength and functional(1). 

Aim: The aim of this study was to assess pain, fatique, muscle endurance, spine mobility, disease 

activity, physical function, and quality of life in patients with AS and nr-axSpA and compare them 

healthy control. 

Method: Patients with SpA(Group 1)(10 nr-axSpA, 5 AS;13 female, 2 male) and healthy control 

(Group 2) (11 female, 4 male) participated in this study. In all participants, VAS was used to measure 

pain and fatigue severity, muscle capacity of the posterior and lateral core were measured using the 

Biering-Sorensen and side bridge tests respectively; muscle capacity of anterior core was measured 

using the Sit-Ups test, lumbopelvic stability(LPS) was measured using a stabilize(2) and quality of life 

was evaluated by SF-36.In patients with SpA, duration of disease and morning stiffness were 

recorded, chest expansion(CE) was measured with a tape at the 4th intercostal space, epigastric and 

subcostal level, the difference between maximal inspiration and expiration was calculated, spine 

mobility was evaluated by BASMI, the disease activity and functional status were evaluated by using 

BASDAI and BASFI, respectively(3). 

Results: In Group 1, mean value of duration of disease and morning stiffness were 8.5±6.5 and 

29.6±23.7 respectively.Mean value of BASMI, BASDAI and BASFI scores were 2.8±1.1, 5.5±1.8 and 

2.9±1.6 respectively.Mean age was 37.33±5.13 years in Group I and 29.47±5.80 in Group II. 

Significant differences were between the groups in terms of pain, fatique severity, functional tests, 

LPS test, CE, SF-36, which were lower in Group 1 than Group 2(p<0.05).  

Conclusion: This study demonstrates that muscular endurance, lumbopelvic control and CE in SpA 

patients was lower than healthy control.Further studies including other types of SpA with larger 

population and rehabilitation program are needed. 

 

Keywords: Spondyloarthitis, endurance, spine mobility 
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Abstract 

 

In this study, criterias were developed for determining the suitable areas for camping and 

picnic activity for the nearby area of Topuk Plateau and Pond which is one of the important 

recreational resources of Düzce and suitability analysis were conducted with GIS. Within the scope of 

suitability analyses, in order to determine the camping and picnic area location selection criteria, 

natural and cultural landscaping elements related to the study area were evaluated and stored by GIS.  

As natural landscape elements, slope groups, hill groups, elevation groups, vegetation types, stand 

cover, surface waters maps were created and also as cultural landscape elements, settlements, 

important tourism resources and roads were mapped. The factor weighting coefficient is given to each 

landscape element at 1-3 intervals according to the importance of camp and picnic area selection. 

Suitability criterias and point values of landscape elements and subunits were determined by the 

opinions of 5 academicians from the Department of Landscape Architecture and Forest Engineering of 

Düzce University Faculty of Forestry. Following the suitability analyses, water process analysis and 

erosion process analysis were carried out to determine the areas where the infiltration degree and 

erosion level were high and the areas where the landscape was low, medium and very sensitive. The 

areas where the landscape sensitivity is high and the camp-picnic suitability is low are classified as 

"inappropriate areas", where the level of less suitable value of the landscape sensitivity is moderate, 

are classified as "moderate suitable areas" and landscaping sensitivity is low and suitability is high are 

mapped in 3 classes as "suitable areas". As a result, approximately 100 km² of area around the Topuk 

Plateau area will be determined suitable, moderately suitable and unsuitable areas for camping and 

picnic usage. 

 

Keywords: Camping areas, Duzce, GIS, Picnic areas, Suitability analysis 
 

 Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Kamp ve Piknik Alanları Yer 

Seçiminde CBS Yardımıyla Uygunluk Analizlerinin Yapılması 
 

Özet 

 

Bu çalışmada, Düzce ilinin önemli rekreasyon kaynaklarından biri olan Topuk Yaylası ve 

Göleti yakın çevresi için, kamp ve piknik aktivitesine uygun alanların belirlenmesinde kriterler 

geliştirilmiş ve CBS yardımı ile uygunluk analizleri yapılmıştır. Uygunluk analizleri kapsamında, 

kamp ve piknik alanı yer seçim kritelerinin belirlenmesi amacı ile çalışma alanına ilişkin doğal ve 

kültürel peyzaj elemanları değerlendirilmiş ve CBS ortamında depolanmıştır. Doğal peyzaj elemanları 

olarak eğim grupları, bakı grupları, yükseklik grupları, bitki tipi, meşcere kapalılığı, arazi yetenek 

sınıfları ve yüzey suları haritaları oluşturulmuştur. Kültürel peyzaj elemanları olarak ise yerleşim 

yerleri, önemli turizm kaynakları ve yollar haritalanmıştır.  Her bir peyzaj elemanına kamp ve piknik 

alanı yer seçinindeki önem derecesine göre 1-3 aralığında faktör ağırlığı katsayısı verilmiş, her bir 

elemanın seçilen alt birimlerine ise 1-5 aralığında puan değerleri verilmiştir. Peyzaj elemanlarının ve 

alt birimlerinin seçimi ve puan değerleri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü ve Orman Mühendisliği bölümünden 5 uzmanın görüşü dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Uygunluk analizlerinin yapılmasının ardından su süreci analizi ve erozyon süreci analizleri yapılarak 

infiltrasyon derecesinin ve erozyon derecesinin yüksek olduğu alanlar saptanarak, peyzajın az, orta ve 

çok hassas olduğu alanlar belirlenmiştir. Peyzaj hassasiyetinin çok olduğu ve kamp-piknik 

uygunluğunun az olduğu alanlar “uygun olmayan alanlar”, peyzaj hassasiyetinin az uygunluk 
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değerinin orta dereceli olduğu alanlar “orta dereceli uygun alanlar” ve peyzaj hassasiyetinin az 

uygunluğun yüksek olduğu alanlar “uygun alanlar” olarak 3 sınıfta haritalanmıştır. Sonuç olarak 

Topuk Yaylası ve Göleti Çevresinde yer alan yaklaşık 100 km²’lik alan için kamp ve piknik 

kullanımları açısından uygun, orta derecede uygun ve uygun olmayan alanlar belirlenerek plancılara 

ve yerel karar vericilere kamp ve piknik alanları yer seçiminde yön gösterici bir çalışma ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Duzce, GIS, Kamp alanları, Piknik alanları, uygunluk analizi 
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Abstract 

 

This research was carried out to determine the effects of different lysophosphatidylethanolamine 

(LPE) treatments on fruit quality and color development on ‘Gemlik’ olive cultivar in Edremit gulf in 

Turkey. For this purpose, olives on the trees of ‘Gemlik’ cultivar were spreayed with 0 (control 

treatment), 1000 and 2000 mg L-1 (0.1% and 0.2% respectively) with 4 repeats about 5 weeks prior to 

harvest respectively. The effect of LPE on pomological parameters such as maturity index (MI), fruit 

weight (g of 100 fruits), pulp ratio (%) and the effect of LPE on some biochemical properties of fruit 

such as total chlorophyll contents (µg mL-1) and total carotenoid contents (µg mL-1) were 

investigated in fruit samples that were collected in intervals of about 10 days from October to 

November. According to the results; 0.2% dose of LPE treatments were positively affected uniform 

coloring without pre-harvest drop. Besides the same dose had significant effects on high fruit quality. 
 

Keywords: Lysophosphatidylethanolamine, Olea europaea L, quality parameters, maturity index, 

treatment dose.  
 

 

Lizofosfatidiletanolamin (LPE)’in ‘Gemlik’ Zeytin Çeşidinde Renk Gelişimi 

ve Meyve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi 
 

Özet 

 

Bu çalışma farklı dozlarda Lysophosphatidylethanolamine (LPE) uygulamalarının Edremit Körfezinde 

yetiştirilen ‘Gemlik’ zeytin çeşidinde meyve kalitesi ve renk gelişimine etkisini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ‘Gemlik’ çeşidine ait ağaçların üzerindeki meyvelere hasattan yaklaşık 

5 hafta önce sırasıyla 0 (kontrol grubu), 1000 ve 2000 (sırasıyla %0,1 ve %0,2) mg L-1 dozlarında 4 

tekerrürlü LPE sprey uygulaması yapılmıştır. Ekim ayından Kasım ayına kadar 10 günlük aralıklarla 

toplanan meyvelerin pomolojik analizlerinde LPE’nin olgunluk indeksi (Oİ), meyve ağırlığı (g 100-1 

meyve) ve et oranına (%) etkisi, meyvelerin biyokimyasal özelliklerinde ise toplam klorofil (µg mL-1) 

ve toplam karotenoid (µg mL-1) içeriklerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, %0,2’lik 

LPE uygulaması hasat öncesi döküme sebep olmadan bir örnek renklenmeyi olumlu etkilemekle 

birlikte diğer dozlara nazaran meyve kalitesini de yükseltmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Lizofosfatidiletanolamin, Olea europaea L., kalite özellikleri, olgunluk indeksi, 

uygulama dozu.  
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Abstract 

 

This research work was conducted to determine the effects of topping applications on yield and quality 

of berries and canes in summer shoots of the ‘Yalova Cekirdeksizi’ grape cultivar from different levels 

in Canakkale ecological conditions in the years 2014 and 2015. Yalova Cekirdeksizi was planted on 

the already grafted rootstocks of 5BB using 3.0 meters interval between the rows and 1.5 meters 

distance within the rows, and trained them through the constant one–armed cordon training system. 

Three different topping applications namely; SLT: Short Level Topping, NLT: Normal Level Topping 

and HLLS: High Level Leaving Shoots, were practiced to the summer shoots of ‘Yalova Cekirdeksizi’ 

cultivar just after berry formation at the beginning of June. According to the results, there was not any 

significant effect on average grape yield, but some significant differences were determined in average 

cluster weight, cluster density, cluster width, berry width, berry color (L*, Chroma and Hue), pH, 

maturity index, pruning wood weight, and cane diameter. In HLLS application; maturity index value 

was increased at a significant level correlated with the increase in cluster length in comparison to other 

application practices. In SLT application, average cluster weight, cluster density, cluster width and 

berry width were found considerably higher as compared to other applications, but pruning wood 

weight and cane diameter were found to be significantly low. In NLT application, average results were 

occurred for several parameters. For maintaining the quality of clusters and berries, HLLS application 

is suggested for harvesting of early grape varieties while SLT for late varieties, because different 

applications didn’t bring significant changes in the average yield of ‘Yalova Cekirdeksizi’ grape 

cultivar. 
 

Keywords: Vitis vinifera L., Management of vine growing, Green pruning, Topping, Earliness, Grape yield, 

Grape quality.  

 

 

Yalova Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinin Yazlık Sürgünlerinde Farklı Tepe Alma 

Uygulamalarının Yıllık Dal ile Üzüm Verim ve Kalitesine Etkileri 

 

Özet 

 

Bu araştırma, 2014 ve 2015 yıllarında Çanakkale ekolojik koşullarında ‘Yalova Çekirdeksizi’ 

üzüm çeşidinin yazlık sürgünlerinde farklı seviyelerden yapılan tepe alma uygulamalarının üzüm ve 

yıllık dal verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. ‘Yalova Çekirdeksizi’ 

üzüm çeşidi ‘5BB’ anacı üzerine aşılı, 3,0 metre x 1,5 metre aralık ve mesafede dikilmiş olup, tek 

kollu sabit kordon terbiye sistemine göre terbiye edilmiştir. ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşidinin 

yazlık sürgünlerinde, tane tutumunun ardından (Haziran ayı başı) 3 farklı tepe alma uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar; KSTA: Kısa seviye tepe alma NSTA: Normal seviye tepe alma, USSB: 

Uzun seviye sürgün bırakma uygulamalarıdır. Farklı tepe alma uygulamaları neticesinde ortalama 

üzüm veriminde önemli bir farklılık tespit edilememekle birlikte ortalama salkım ağırlığı, salkım 
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sıklığı, salkım eni, salkım boyu, tane eni, tane rengi (L, Chroma ve Hue değerleri), %SÇKM, %asitlik, 

pH, olgunluk indisi, budama odunu ağırlığı ve yıllık dal çapı parametrelerinde önemli farklılıklar 

belirlenmiştir. USSB uygulamasında; salkım uzunluğu artışıyla birlikte, aynı tarihte hasat edilen 

üzümlerdeki olgunluk indisi (%SÇKM/%asitlik) değeri, diğer uygulamalara kıyasla önemli seviyede 

yükselmiştir. KSTA uygulamasında; ortalama salkım ağırlığı, salkım sıklığı, salkım eni ve tane eni 

parametreleri diğer uygulamalara kıyasla yüksek, budama odunu ağırlığı ve yıllık dal çapı 

parametreleri ise düşük bulunmuştur. NSTA uygulaması; birçok parametre için ortalama sonuçlar 

oluşturmuştur. Yapılan farklı uygulamalar ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşidinin ortalama üzüm 

veriminde önemli bir değişiklik meydana getirmediğinden, bu üzüm çeşidinde erkenciliğin 

amaçlandığı yıllarda USSB, daha geç tarihte hasat isteği ile birlikte salkım ve tane kalitesinin 

amaçlandığı yıllarda ise KSTA uygulamasının yapılması önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Vitis vinifera L., Asma taç yönetimi, Yeşil budama, Tepe alma, Erkencilik, Üzüm 

verimi, Üzüm kalitesi.  



IV. IMCOFE / ROME  YSU 
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