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Etkinlik Programı 

salon1 (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Halilibrahim Ertürk 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Dr. Öğretim Üyesi Halilibrahim Ertürk Eski ̇Anadolu Türkçesiṅiṅ Yaşayan İżleriṅe Daiṙ 

8:15 Araştırmacı İḃrahim Karlık 
Stuflebeam’ın Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (Cıpp) 

Modeli 

8:30 
Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ertuğrul 

Ayrancı - Arş.Gör. İl̇knur Külekçi ̇

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Kârlılık - Likidite 

İl̇işkisinin İṅcelenmesi Üzerine Bir Uygulama 

8:45 
Prof.Dr. H. Pelin Karasu - Dr. Öğretim 

Üyesi Elif Akay 

İşitme Kayıplı Öğrencilerin Bilgi Verici Metinleri 

Okuduğunu Anlamada Yaşadıkları Zorluklar 

9:00 Öğr.Gör. Berivan Kızılırmak 
Kargo Firmalarıyla İl̇gili Müşteri Şikâyetleri: İç̇erik 

Analizi 

9:15 Çay Kahve Arası 

salon 2 (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr Özge Razı 
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Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Researcher Fouad Omar - 

Assoc.prof.Dr Özge Razı 

Improving Efl Learners' Production of Speech Act of Advice 

Through Movie and Tv Series Clips 

8:15 
Dr. Öğretim Üyesi M. Kemal 

Temel 
Tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nde Çiçekle Mücadele 

8:30 
Öğr.Gör. Tanju Güdük - 

Doç.Dr. Selda Uca 

Turizm Sektöründe Paylaşım Ekonomisi ve Aşırı Turizm Üzerine 

Bir Literatür Araştırması: Türkiye’deki Lisansüstü Tez 

Çalışmaları 

8:45 
Doç.Dr. Salih Gülerer - 

Görkem Akgül 

7. Sınıf Sosyal Bil̇gil̇er Ders Kiṫabında Yer Alan Görselleriṅ 

Sosyal Bil̇gil̇er Programındaki ̇Değerler Açısından İṅcelenmesi ̇

9:00 Çay Kahve Arası 

2. Oturum

salon1 (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Şevki Özgener 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 

Prof.Dr. Şevki Özgener - 

Araştırmacı Nuran 

Salman 

Örgütsel Atik̇lik̇ ve Algılanan Motiv̇asyon İk̇liṁiṅiṅ Örgütsel 

Vatandaşlık Davranışları Üzeriṅe Etkil̇eri:̇ Nevşehiṙ İl̇i ̇Örneği ̇

9:30 

Araştırmacı Rabia Güzel 

- Prof.Dr. Selahattin

Gönen

Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Eğitsel Drama 

Tekniğinin 7.Sınıf Öğrencilerinin Saf Madde ve Karışımlar 

Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi 

9:45 Nizamettin Onatoğlu 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda İş̇ Sağlığı ve Güvenliği 

Uygulamalarına İl̇işkin Yönetici Görüşleri 

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum12
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Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:00 
Doç.Dr. Kadir Caner 

Doğan 
Yeni Kamu Hizmeti Paradigması 

10:15 
Dr. Öğretim Üyesi Filiz 

Yıldırım 

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Balkan Nehirleri (Bosna-

Arnavutluk- Karadağ- Sırbistan- Hırvatistan) 

10:30 Çay Kahve Arası 

salon 2 (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 Aslıhan Akdeniz - Hasan Demirbaş 

Çözgülü Örgü Nylon Kumaş Geliştırerek Grafen 

Oksit Kaplamalı Kumaşların Yüzey Özelliklerinin 

İṅcelenmesi 

9:30 Dr. Öğretim Üyesi Bekir Yıldırım 

Türkiye’nin Bazı Endemik Lathyrus L. 

Taksonlarının Toplam Biyoaktif İç̇erikleri ve 

Antioksidan Özellikleri 

9:45 
Araştırmacı Murat Türkmenoğlu - Doç.Dr. 

Elçin Yılmaz 

Su Saflaştırma Havuzlar ve Endüstri ̇İç̇iṅ 

Uygulamaları 

10:00 Dr. Eliḟ Tüzün 
The Preparation and Characterization of Cmc- 

Silica Composites: Digital Characterization 

10:15 

Fevzi Nurdan - Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün 

- Dr. Öğr. Üyesi Burak Sezenöz - Prof. Dr.

Hakkı Taştan

Non-İskemik̇ Dil̇ate Kardiẏomiẏopati ̇

Hastalarında Tüm Ekzom Diżi ̇Analiżi ̇

10:30 Çay Kahve Arası 

3. Oturum

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum13
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salon1 (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Fatma Feryal Çubukçu 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Öğr.Gör. Murat Ata - Prof.Dr. Fatma 

Feryal Çubukçu 
Çok Kültürlü Metiṅlerle Değerler Eğiṫiṁ 

10:45 
Öğr.Gör. Mehmet Sadık Çoban - Dr. 

Öğretim Üyesi Abdurrahman Çalık 

İslam İş̇ Ahlâkının İş̇ Çıktılarına Etkil̇eri:̇ Van İl̇iṅdeki ̇

Bankalar Üzeriṅe Biṙ Araştırma 

11:00 
Dr. Öğretim Üyesi Berker Bulut - 

Ravzanur Çiç̇olar 
İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği ̇Geliş̇tiṙme Çalışması 

11:15 
Dr. Öğretim Üyesi Berker Bulut - 

Ravzanur Çiç̇olar 

Sınıf Öğretmenı ̇Adaylarının Öz Yansıtma 

Süreçlerıṅıṅ Vıḋeo Kayıtları Aracılığıyla 

İncelenmesı ̇

11:30 Öğr.Gör. Elif Özbek 
Çalgı Eğitiminde Psikolojik Beceri Antrenmanının 

Zihinsel Prova Tekniği Olarak Kullanılması 

11:45 Çay Kahve Arası 

salon 2 (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Tuba Yağcı 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 Mustafa Berat Meşe - Doç.Dr. Tuba Yağcı 

Bilecik İl̇i’nde Lutra Lutra (Avrasya Su Samuru) 

Türünün Tespiti ve Yayılış Alanlarının 

Belirlenmesi 
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Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:45 

Araştırmacı Hatice Özsoy - Dr. Öğretim 

Üyesi Ayşin Zülfikaroğlu - Prof.Dr. 

Çiğdem Yüksektepe Ataol - Arş.Gör. 

Emine Çelikoğlu - Dr. Öğretim Üyesi 

Önder İḋil 

Yeni Bir Üç Dişli Nno Hidrazonoksim Ligandının 

ve Mononükleer Ni(Iı) Kompleksinin Sentezi, X-

Işını Kırınım Yapıları, Spektroskopik Özellikleri ve 

Biyolojik Çalışmaları 

11:00 
Esra Çolak - Dr. Öğretim Üyesi Demet 

Doğan 
Apoptosis in Fish: Modulation by Oxidative Stress 

11:15 Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Erdem 
Bazı Bitki Organlarında Ag Konsantrasyonunun 

Topraktaki Ag Konsantrasyonlarına Bağlı Değişimi 

11:30 
Hüseyin Mert Şahiṅ - Recep Mert Avcı - 

Uzman Mert Vatansever 

Bulaşık Yıkama Makiṅeleriṅde Isı Geri ̇Kazanımı 

Sağlayan Eşanjör Prototiṗi ̇ve Deneysel 

Çalışmaları 

11:45 Çay Kahve Arası 

4. Oturum

salon1 (1. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Öğr.Gör. Meltem Gül 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 Öğr.Gör. Meltem Gül Endüstri ̇4.0 İl̇e Muhasebe Mesleğiṅiṅ Geleceği ̇

12:00 
Dr. Öğretim Üyesi 

Şeyma Bozkurt Uzan 
Türkiẏe’de Bulut Bil̇iş̇iṁ Teknolojiṡi ̇

12:15 Dr. Lütfi Sürücü 
Psikolojik Güçlendirmenin İş̇ Yaşam Kalitesine Etkisinin Kuşak 

Farklılıklarına Göre İṅcelenmesi (X, Y ve Z Kuşakları) 

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum14
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Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

12:30 
Dr. Öğretim Üyesi 

Cemil Şenel 

Finansal Sistemde Bankacılığın Önemi – Türk Bankacılık 

Sektörünün Finansal Temel Büyüklükler Açısından İṅcelenmesi 

12:45 
Dr. Öğretim Üyesi Salih 

Serkan Kaleli ̇
Toplum 5.0 Odağında Yapay Zekâ 

13:00 Çay Kahve Arası 

salon 2 (1. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Figen Taşcı Durgut 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 Dr. Figen Taşcı Durgut 
Tarımda Yeni ̇Teknolojil̇er ve Yeni ̇Nesil̇ 

Uygulamalar 

12:00 Dr. Öğretim Üyesi İk̇liṁ Gedik̇ Balay 

Nadarajah-Haghighi Lomax Dağılımının 

Parametreleri İçin Tahmin Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması ve Bir Kanser Verisi İçin 

Uygulaması 

12:15 
Okan Kurnaz - Umar İġan - Zafer Sever - 

Erim Ertürk - Öğr. Görevlisi Kamil Çayırlı 

İstatistiksel Yöntemler ve Makine Öğrenmesi 

Yöntemleri ile Gayrimenkul Değerlemesi 

12:30 
Rıdvan Cömert - Dr. Öğretim Üyesi Ersiṅ 

Korkmaz 

Sinyalize Kavşaklarda Devre Süresinin Etkisinin 

Simülasyon Tekniği ile İṅcelenmesi: Kırıkkale 

Örneği 

12:45 

Araştırmacı Erkan Elihan - Dr. Öğretim 

Üyesi Deniz mihçıoğlu - Dr. Öğretim Üyesi 

Türkan Gürer - Dr. Öğretim Üyesi Alper 

Aytekin 

Kolorektal Kanserde Mir-564 ve Mir-718 

Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması 

13:00 Çay Kahve Arası 



Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

5. Oturum

salon1 (1. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Öğr.Gör. Ferhan Uçak 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 Öğr.Gör. Ferhan Uçak 
Bıst 50 Endeksiṅde Yer Alan Şiṙketleriṅ Miṡyon İḟadeleriṅiṅ 

Kurumsal Eşbiç̇iṁlil̇ik̇ Kapsamında İṅcelenmesi ̇

13:15 Gevher Banu Küçük Tâhiṙü’l- Mevlevi’̇niṅ Mesnevi ̇Şerhi’̇nde (13.- 14. C.) Hadiṡler 

13:30 
Dr. Öğretim Üyesi İṅci ̇

Merve Altan 
The Effect of Fınancıal Rısks On Fırm Value: Banks Sector Case 

13:45 
Dr. Öğretim Üyesi G. 

Motif Atar 

Reklamdaki Kaynak Çekiciliğinin ve Uzmanlığın Tüketici Algısına 

Etkileri 

14:00 Doç.Dr. Elifhan Köse Çal 
Fransız Devrimi’nde “siyasal Hak” Tartışmaları ve Kadınların 

Siyasal Katılımı 

14:15 Çay Kahve Arası 

salon 2 (1. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Kubilay Yıldırım 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 İṙem Pak - Doç.Dr. Kubilay Yıldırım 

Türkiye Kıyılarından Toplanan Gracilaria Türü 

Kırmızı Yosunlardan Agar Üretiminin Optimize 

Edilmesi 
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:15 

Dr. Hikmet Kadakal - Dr. Öğretim Üyesi 

Alper Aytekin - Dr. Öğretim Üyesi Türkan 

Gürer - Dr. Öğretim Üyesi Deniz mihçıoğlu 

Kolorektal Kanserler Vakalarında Mir-2861 ve 

Mir-5011-5p Ekspresyon Seviyelerinin 

Değerlendirilmesi 

13:30 Dr. Ülge Taş Otomotiv Sektörünün İḣracat-İthalat Dengesi 

13:45 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Alparslan Güngör 

- Öğr.Gör. Fazlı Engin Tombuş - Prof.Dr.

Mahmut Yüksel - Prof.Dr. Can Ayday

Görüntü Birleştirme Yöntemlerinde 

Performans Analizi 

14:00 Dr. Ecren Uzun Yaylacı 

Antibacterial Activity of Marine-Culturable 

Rhodococcus Species Collected From 

Aquaculture Cage Surface Waters 

14:15 Çay Kahve Arası 

6. Oturum

salon1 (1. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 Ayhan Öztürk 
Örgütsel Politika Üzerine Sistematik Literatür Taraması ve 

Bibliyometrik Analiz 

14:30 
Dr. Öğretim Üyesi 

Münevvere Yıldız 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik̇ Güven İl̇iş̇kiṡi:̇ Türkiẏe 

Örneği ̇

14:45 
Solmaz Erbaş - Prof.Dr. 

Seher Balcı Çelik̇ 

Özel Yetenekli Öğrencilerin Farklı Değişkenler Açısından 

Mükemmeliyetçilik, Öz-Şefkat ve Benlik Saygısı Düzeylerinin 

İṅcelenmesi 
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:00 Dr. Abdullah Kılıçarslan 
İşlem Maliyeti ve Piyasa Yoğunlaşmasının Elüs Piyasasının 

Gelişimi Üzerindeki Rolü 

15:15 
Nurcan Uğurlu - Doç.Dr. 

Abdulkerim Karadeniż 

Öğrencil̇eriṅ Eleştiṙel Okuma Beceriṡiṅi ̇Etkil̇eyen Faktörler: Biṙ 

Meta-Analiż Çalışması 

15:30 Çay Kahve Arası 

salon 2 (1. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Fahreddin Şükrü Torun 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 
Zuhal Taş - Dr. Öğretim Üyesi 

Fahreddin Şükrü Torun 

Bir Paralel Hibrit Yöntemin Değişken Yük-Dengesizlik 

Eşik Değerleri İç̇in Performans Analizi 

14:30 
Erkan Eraslan - Doç.Dr. Melis Ulu 

Doğru 
Schwarzschild Blackholes in F(R,φ,x) Theory 

14:45 

Dr. Ferhat Ceritbinmez - Araştırmacı 

Yiğit Güngör - Araştırmacı Ayberk 

Salim Mayıl 

Fırınlarda Kullanılan Formlu ve Formsuz Tepsilerin 

Mukavemet Değerlendirmesi 

15:00 
Dr. Öğretim Üyesi Gonca Özdemir 

Tarı - Dr. Öğretim Üyesi Seher Meral 

Structural Properties of (E)-N-(4-(Tert-Butoxy)-2-

Nitrophenyl)-1-(5-Nitrothiophen-2-Yl)methanimine) 

Using the Dft Approach 

15:15 
Dr. Ferhat Ceritbinmez - Araştırmacı 

Ayberk Salim Mayıl 
Formlu Fırın Tepsisinin Termal Gerilme Analizi 

2. Gün

1. Oturum

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demogun2
https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demooturum21


Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

salon1 (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Nazlı Ceren Şahiṅ 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Dr. Nazlı Ceren 

Şahiṅ 

Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Tarzlarının İş̇gören Performansı ve 

Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi 

8:15 Dr. Arif Çelik̇ Enerji ̇Tüketiṁiṅde İş̇ Makiṅeleriṅiṅ Önemi;̇ Biṙ Maden İş̇letmesi ̇Örneği ̇

8:30 

Araştırmacı 

Mehmet Faith 

Özen 

Mevzuat Değişikliğinin Buğday ve misır Alan Değişimlerine Etkisinin 

Uzaktan Algılama Görüntüleri İl̇e Belirlenmesi: Harran Ovası Örneği 

8:45 
Dr. Öğretim Üyesi 

İl̇kay Yıldırım 

Tautomerization in 2-"(4-(4-Chlorophenyl)thiazole-2-

Yl)hydrazonomethyl"phenol: A Dft Study 

9:00 
Araştırmacı Hik̇met 

Güler 

Atmosferik̇ Basınçlı Soğuk Plazma Uygulaması İl̇e Plastik̇leriṅ Yapışma 

Mukavemetiṅiṅ Artırılması 

9:15 Çay Kahve Arası 

salon 2 (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Sibel Çelik̇ 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Dr. Öğretim Üyesi Sibel Çelik̇ 

(E) - {2- "6- (2-Klorofenoksi) -5-Floropirimidin-4-Yiloksi"

Fenil} (5,6-Dihidro-1,4,2-Dioksazin-3-Il) Metanon-O-

Metiloksim Nin Aım, Elf, Ncı ve Nbo Çalışması : Dft

Yaklaşımı



Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:15 Araştırmacı Aslıhan Cebeci ̇
Öğütülmüş ve Öğütülmemiş̇ Rha Takviẏeli ̇Aa7075 

Matriṡli ̇Kompoziṫleriṅ Toz Metalurjiṡi̇ İl̇e Üretiṁi ̇

8:30 

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan - 

Prof.Dr. Serkan Subaşı - Dr. Heydar 

Dehghanpour - Muhammed Maraşlı 

Ferrokrom Dolgulu Cf Takviyeli Elektriksel İl̇etken 

Polimerik Betonların Mühendislik Özelliklerinin 

Karakterizasyonu 

8:45 Dr. Sertaç Samed Seyitoğlu 
Tarımsal Biyokütle Potansiyelinin Belirlenmesi: Çorum 

Örneği 

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Semiye Demiṙcan 

- Zekiye Kart

Statik Olmayan İş̇aret Dili Kelime Hareketlerinin Gerçek 

Zamanlı Tespiti 

9:15 Çay Kahve Arası 

2. Oturum

salon1 (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Osman Yazıcıoğlu 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 
Araştırmacı Emre Uzun - 

Prof.Dr. Osman Yazıcıoğlu 

Kentsel Sorunların Çözümünde Biṙ İl̇çe Belediẏesi ̇Çalışmalarının 

Benzetiṁ ve Modelleme İl̇e Analiżi ̇

9:30 
Aysu Tokur - Prof.Dr. 

Coşku Kasnakoğlu 

Pı Kontrolör Tabanlı Yüksek Çıkış Geril̇iṁi ̇Üreten İżoleli ̇Güç 

Yüksekltiċiṡi ̇Tasarımı 

9:45 
Prof.Dr. Özkan Küçük - 

Hakan Bozcu 

Sır Atığı ve Farklı Ergiticilerin Yumuşak Porselen Massede Yarı 

Saydamlığa Etkisinin İṅcelenmesinin Taguchi Yöntemi 

Kullanılarak Optimizasyonu 
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:00 
Dr. Öğretim Üyesi Hakan 

Serbest 

Farklı Tahıl Matrikslerinde Bulunan Mefenpir-Dietilin Gaz 

Kromatografisi-Alev İẏonlaştırıcı Dedektör (Gc-Fıd) Sistemi ile 

Tayini 

10:15 
Zir. Müh. Ranan Işık - Dr. 

Öğr. Üyesi Yakup Çıkılı 

Cucurbitaceae Familyası Türlerinde Kadmiyum Stresinin 

Azaltılmasına Nitrik Oksitin Etkisi 

10:30 Çay Kahve Arası 

salon 2 (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Burak Öztürk 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 

Araştırmacı Muhammed 

Bilgin Sukan - Doç.Dr. Burak 

Öztürk 

Alümiṅyum Alaşımlı Fiṫtiṅgs Ürünleriṅiṅ Korozyon 

Davranışlarının İṅcelenmesi ̇

9:30 

Arş.Gör. Sedat Bilgili - Gökçe 

Manap - Dr. Öğretim Üyesi 

Alper Kamil Demir 

Adlandırılmış Veri Ağlarında Ronr Yönlendirme 

Mekanizması İçin Ttl Modifikasyonu 

9:45 
Araştırmacı Nurgül Topal 

Ardoğan 

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Süreci 

Memnuniyetinin İk̇ili Lojistik Regresyon Analizi İl̇e 

İṅcelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği 

10:00 
Arş.Gör.Dr. Betül Ayman - 

Doç.Dr. Mehmet Turgut 

Sürdürülebilirlik Yol Haritasının Belirlenmesinde Hibrit Bir 

Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı: Ağız ve Diş Sağlığı 

Hizmeti Sunulan Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama 

10:15 

Dr. Öğretim Üyesi Gökay 

Aydın - Mehmet Kınalı - 

Prof.Dr. Arif Baran 

Triazol Karbaşeker ve Şalkon Yapı İṡkeletine Sahip 

Ftalosiyanin Sentezi 



Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 Çay Kahve Arası 

3. Oturum

salon1 (2. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Fatma Ünal 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 

Arş.Gör. Ece Akbaş - Prof.Dr. 

Fatma Ünal - Prof.Dr. Deniz 

Yüzbaşıoğlu 

Gadobutrolün Genotoksisitesinin İṅsan Periferik 

Lenfositlerinde Mikronükleus Testi ile Değerlendirilmesi 

10:45 
Muhammed Benek - Dr. 

Öğretim Üyesi Selen Aktan 

Betonarme Binaların Deprem Risklerinin Birinci Kademe 

Değerlendirme Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Saha 

Çalışması: Çanakkale İl̇ Merkezi Örneği 

11:00 Arş.Gör.Dr. Neşe Çakır Yiğ̇iṫ 

Poli (Ε-Kaprolakton)/polistiren Karışımlarının Beta-

Siklodekstrin Uç Fonksiyonlu Polistiren ile 

Uyumlaştırılması 

11:15 
Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra 

Bolakar Tosun 

Türkiyede ve Dünyada Ulaşım Maliyetleri ve Ekonomik 

Kalkınmaya Etkisi 

11:30 

Araştırmacı Emrah Sezer - 

Araştırmacı Teoman Berkay 

Ayaz - Araştırmacı Erkan Çelik 

A Dimension Reduction Study for Campaign Success 

Prediction 

11:45 Çay Kahve Arası 
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

salon 2 (2. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr Murat Eyvaz 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 

Assoc.prof.Dr Murat Eyvaz - Researcher Ahmet Selçuk Göver - 

Researcher Savaş Berke Şen - Researcher Enes Yıldırım - 

Researcher Dr. Ahmed Albahnasawi - Researcher Havva Ağır - 

Researcher Nurullah Özdoğan - Research Assistand Dr. Ercan 

Gürbulak - Prof.Dr Ebubekir Yüksel 

Physicochemical Pre-

Treatment of Textile Dyes 

10:45 

Assoc.prof.Dr Murat Eyvaz - Researcher Enes Yıldırım - 

Researcher Ahmet Selçuk Göver - Researcher Savaş Berke Şen 

- Researcher Dr. Ahmed Albahnasawi - Researcher Havva Ağır

- Researcher Nurullah Özdoğan - Research Assistand Dr. Ercan

Gürbulak - Prof.Dr Ebubekir Yüksel

Life Cycle Assessment of 

Wastewater Treatment 

11:00 

Assoc.prof.Dr Murat Eyvaz - Researcher Savaş Berke Şen - 

Researcher Enes Yıldırım - Researcher Ahmet Selçuk Göver - 

Researcher Dr. Ahmed Albahnasawi - Researcher Havva Ağır - 

Researcher Nurullah Özdoğan - Research Assistand Dr. Ercan 

Gürbulak - Prof.Dr Ebubekir Yüksel 

Sulphate Radical Based 

Oxidation of Textile Dyes 

11:15 Dr. Sinan Kartal - Dr. Öğretim Üyesi Fırat Arslan 

Türkiye’de Kuraklığa Bağlı 

Olarak Sulama Alanında 

Alınan Önlem ve Kararlar 

11:30 Dr. Öğretim Üyesi Semiye Demiṙcan - Havva Nur Ezgiṅci ̇

Göz Fundus 

Görüntülerinden Diyabetin 

Sebep Olduğu Göz 

Hastalıklarının Tespiti 

11:45 Çay Kahve Arası 

4. Oturum
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

salon1 (2. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Emrah Öztürk 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Elif Şiṁşek - Doç.Dr. Emrah 

Öztürk 

İçme Suları ve Atıksulardan Benzotriazol Giderim 

Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 

12:00 
Rümeysa Can - Dr. Emel 

Karakılıç - Prof.Dr. Arif Baran 

Floresans Özellikli Kalkon İç̇eren Yeni Karbazol Türevlerinin 

Sentezi ve Uygulamaları 

12:15 
Dr. Emel Karakılıç - Prof.Dr. 

Arif Baran 

Substitue Azol Grupları İç̇eren Cox İṅhibitörü Bazlı 

Metaloftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulamaları 

12:30 
Dr. Sümeyye Çol - Prof.Dr. Arif 

Baran 

Karbazol Temelli Periferik Pozisyonda Yeni Çinko 

Ftalosiyanin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri 

12:45 
Dr. Emel Karakılıç - Prof.Dr. 

Arif Baran 

İzoindolin Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Floresans 

Özelliklerinin İṅcelenmesi 

13:00 Çay Kahve Arası 

salon 2 (2. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Cenk Mustafa Güven 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Dr. Cenk Mustafa 

Güven 

Ovaryan Endometriomayı Klinik Olarak Taklit Eden Bir 

İṅtraligamenter Myom Vakası 

12:00 Dr. Hüseyin Fahri Martlı Yüksek Alvarado Skoru ve Geriatrik Yaş İl̇işkisi 



Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

12:15 
Dr. Öğretim Üyesi 

Özlem Üçer 
Kolesiṡtektomi ̇Materyalleriṅdeki ̇Hi̇stopatolojik̇ Sonuçlarımız 

12:30 
Arş.Gör.Dr. Metin Berk 

Kasapoğlu 

Maksillada Dental İṁplant Cerrahisi Sırasında Oluşabilecek 

Komplikasyonlar ve Çözümleri: Vaka Serisi 

12:45 
Arş.Gör.Dr. Metin Berk 

Kasapoğlu 

Sistemik Hastalığı Olan Bireylerde Dental İṁplant Tedavisi 

Yaklaşımları 

13:00 Çay Kahve Arası 

5. Oturum

salon1 (2. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Arif Baran 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 Dr. Sümeyye Çol - Prof.Dr. Arif Baran 

Yeni Karbazol Çinko Ftalosiyanin Sentezi, Α-

Glukosidaz ve Karbonik Anhidraz I-Iı 

İżoenzimleri Üzerindeki İṅhibitör Etkilerinin 

Araştırılması 

13:15 Doç.Dr. Kadriye Uruç Parlak 

Saliṡil̇ik̇ Asiṫiṅ Tuz Stresi ̇Altında Yetiş̇en 

Buğday ve Arpa Fiḋeleriṅiṅ Geliş̇iṁ ve 

Antiȯksiḋan Savunma Siṡtemiṅe Etkiṡi ̇

13:30 

Prof.Dr. Ayşe Nilüfer Özaydın - Arş.Gör. 

Fatma Burcu Doğanç - Ozan Çakmak - 

Muhammed Taha Çelebi - Hejar Pola Acun - 

Fergan Demir - Metehan Mert 

Biṙ Tıp Fakültesi ̇Prekliṅik̇ Öğrencil̇eriṅiṅ 

Homofobi ̇Düzeyleriẏle Ciṅsel Sağlık ve Üreme 

Sağlığı Hakkındaki ̇Bil̇gi ̇Tutum ve Davranışları: 

Biṙ Kesiṫsel Araştırma 

13:45 
Öğr.Gör. Mehmet Çeçen - Prof.Dr. Ertan 

Yanıkoğlu 

Radyal Dağıtım Sisteminde Transformatör 

Bağlantı Tiplerinin Gerilim Sarkmalarına Etkisi 
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:00 

Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Dinç Yalçın - 

Araştırmacı Tuğçe Yavuz - Araştırmacı 

Şüheda Altıntaş 

Home Healthcare Routing Problem Under the 

Constraint of a Balanced Workload 

14:15 Çay Kahve Arası 

salon 2 (2. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Uğur Özgürbüz 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 Dr. Uğur Özgürbüz 
Endoskopik Laminektomi Vakasında Preemptif Oral 

Tramadolün Postoperatif Ağrı Üzerindeki Deneyimimiz 

13:15 Arş.Gör.Dr. Fatma Ezgi Can 
Glütensiz Diyetin Otoimmün Tiroid Hastalıkları Üzerine Etkisi: 

Bir Meta-Analiz 

13:30 
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan 

Karademir 

Primer Gonartroz Tanılı Hastalarda Uygulanan Bağ Kesen ve 

Bağ Koruyan Total Diz Artroplastisi Tedavi Sonuçlarının 

Karşılaştırılması 

13:45 

Dr. Öğretim Üyesi Erhan 

Kaya - Uzman Sinan 

Görmez 

Spor Yaralanmaları ile İlgili 2001'den 2020'ye Kadar Olan 

Yayınların Bibliyometrik Analizi 

14:00 
Arş.Gör. Faruk Dişli - 

Prof.Dr. Sedat Yıldız 

Elısa Testleriṅde Yanlış Poziṫiḟliğ̇iṅ Önlenmesiṅde Farklı 

Bloklama Ajanlarının ve Yıkamanın Etkiṅliğ̇i ̇

3. Gün

1. Oturum
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

salon1 (3. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Uğur Özgürbüz 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Dr. Mehmet Alpay Çal 
Lumbosakral Bölgede Dev Kemik̇ Fragmanlı 

Diṡrafik̇ Hamartom: Olgu Sunumu 

8:15 Uzman Ecem Bostan 
Mrna Covid-19 Aşısını Takiben Gözlenen İk̇i 

Kutanöz Liken Planus Vakası 

8:30 Doç.Dr. Hülya Kulakçı Altıntaş 

Covid-19 Pandemisinde Gebelerin Yaşadığı 

Koronavirüs Korkusu ve Aksiyetesi ile Covid-19 

Aşısına Yönelik Tutumları Arasındaki İl̇işkinin 

Değerlendirilmesi 

8:45 

Arş.Gör. Esra Nur Avukat - Doç.Dr. Canan 

Akay - Uzman Mirac Berke Topcu Ersöz - 

Prof.Dr. Emre Mumcu - Prof.Dr. Suat Pat - 

Dr. Öğretim Üyesi Demet Erdönmez 

Helyum Plazma Uygulanmış Polimetil 

Metakrilat Yüzeylerde Candida Albicans 

Biyofilm Oluşumunun Değerlendirilmesi 

9:00 Uzman Recep Erçin Sönmez 
Olağandışı Kolorektal Karaciğer Metastazı 

Paterni: Tek Vaka Çalışması 

9:15 Çay Kahve Arası 

salon 2 (3. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öner 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Dr. Öğretim Üyesi Hatice 

Öner - Mine Ogün 

Gençler, Gelecek Kaygısı İç̇iṅ İṅterneti,̇ Biṙ Baş Etme Aracı Olarak 

Kullanıyorlar mi': Biṙ Grup Üniv̇ersiṫe Öğrenciṡiṅiṅ Görüşleri ̇



Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:15 
Dr. Murat Kaan Durgut - 

Arş.Gör.Dr. Merve İḋer 

Feli̇ne Panlökopeni̇ İ̇le Enfekte Kedi̇lerde Bazı Hemogram ve Kan 

Gazı Parametreleriṅiṅ Mortali̇te İl̇e İl̇iş̇kiṡi ̇

8:30 
Dr. Kürşat Akbuğa - Dr. 

Hatice Kayıkçıoğlu 

Aort Sertlik Parametreleri ile Ast/alt Oranı Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi 

8:45 Uzman Hüseyin Üçer Türkiẏe'de Boyun Ağrılarının Mevsiṁsellik̇leriṅiṅ İżlenmesi ̇

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Çağrı 

Büyükkasap 

Tiroid Papiller Mikrokarsinomlarının Klinik Özellikleri, Tek 

Merkez Deneyimi 

9:15 Çay Kahve Arası 

2. Oturum

salon1 (3. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. İl̇han Gürbüz 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 

Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Günbatan 

- Araştırmacı Elif Dilmaç - Uzman

Melike Sucu - Prof.Dr. İl̇han

Gürbüz

Türkiẏe'de Yetiş̇en Bazı Biṫkil̇eriṅ Kiṁotriṗsiṅ İṅhiḃe 

Ediċi ̇Aktiv̇iṫeleri ̇

9:30 Dr. Şenel Altun - Dr. Mehmet Atay 

Büyük Safen Ven Yetmezliğinde Radyofrekans 

Ablasyon Yöntemiyle Tedavi Edilen Hastaların Yaşam 

Kalitelerindeki Değişikliklerin Cıvıq-20 Anketi ile 

Değerlendirilmesi 

9:45 Dr. Yeliz Şimşek Travmatik̇ Vertabra Kırıklarının Analiżi ̇

10:00 
Dr. Başak Boynueğri - Prof.Dr. 

Pınar Atukeren 

Ülseratiḟ Koliṫ Hastalarında İṅflamatuar Beliṙteçleriṅ 

Niṫrozatiḟ Stresle İl̇iş̇kil̇endiṙil̇mesi ̇
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:15 
Ali Fatih Sağlam - Dr. Öğretim 

Üyesi Erbil Murat Aydın 

Spor Yapan Bi̇reyleri̇n Ziḣiṅsel Dayanıklılık İl̇e Yaratıcılık 

Düzeyleriṅi̇n İṅcelenmesi̇ 

10:30 Çay Kahve Arası 

salon 2 (3. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Emine Kaçar 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:15 
Öğr.Gör. Fatih Tan - Doç.Dr. 

Emine Kaçar 

Kronik Agomelatin Tedavisi, Yetişkin Dişi Sıçanlarda Stres 

Kaynaklı Hormonal Fonksiyon Anormallikleri İç̇in Alternatif 

Bir Tedavi Mi' 

9:30 
Doç.Dr. Hakan Tekedere - Dr. 

Öğretim Üyesi Lale Türkmen 

Sağlık Teknikeri Öğrencilerinin Covıd-19 Pandemi Sürecinde 

Bilgi Kaynakları 

9:45 
Arş.Gör.Dr. Bakiye Göker 

Bağca 

Astrositomda Güncel Tedavi Hedefleri Adaylarının 

Biyoinformatik Araçlarla Tanımlanması 

10:00 Doç.Dr. Çığır Biray Avcı Anaplastik Astrositomda Mitokondriyal Dna Mutasyonları 

10:15 
Dr. Ali Eraslan - Dr. Sercan 

Kural 

Egzersiz Yapan Bireylerin Fitness Tesislerini Tercih Etme, 

Memnuniyet ve Yeterlilik Düzeylerinin İṅcelenmesi 

10:30 Çay Kahve Arası 

3. Oturum
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

salon1 (3. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Biç̇er 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Arş.Gör. Gamze Turkal - Melis Ece Boran - Dr. 

Öğretim Üyesi Yusuf Biç̇er 
Propolis ve Sağlık Üzerine Etkileri 

10:45 Dr. Öğretim Üyesi Volkan Ozavcı 

Keratokonjunktivitisli Kedilerden Bakteriyel 

Patojenlerin İḋentifikasyonu ve 

Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi 

11:00 Dr. Nuran Gözpınar 

Emosyonel Problemlerin Yavaş Bilişsel 

Tempo ile Oyun Oynama Bozukluğu 

İl̇işkisindeki Aracı Etkisinin İṅcelenmesi 

11:15 
Doç.Dr. Hakan Tekedere - Dr. Öğretim Üyesi 

Lale Türkmen 

Sağlık Teknikeri Öğrencilerinin Covıd-19 

Pandemi Sürecinde Dijital Öğrenme Araçları 

Kullanım Tercihleri 

11:30 

Araştırmacı Şerife Kılıç - Arş.Gör. Tuğba 

Kevser Uysal - Arş.Gör. Beyza Ecem Öz Bedir - 

Arş.Gör. Emine Terzi - Arş.Gör. Elif Ercan - 

Prof.Dr. Özen Özensoy Güler 

Melanom Hücre Hatlarında Borik Asit 

Uygulamasının Tirozinaz Enzim Aktivitesi 

Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

11:45 Çay Kahve Arası 

salon 2 (3. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Akçay Diḋiş̇en 



Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 

Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Akçay 

Di̇di̇şen - Dr. Öğretim Üyesi Zehra 

Bahire Bolışık 

Premature Bebeği Olan Babalara Web Ortamında 

Yapılan Planlı Eğitimin Rol Algısı ve Bakım 

Becerilerine Etkisinin İṅcelenmesi 

10:45 

Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dilber Şiṁay 

Demiṙ - Arş. Görevlisi Muhammet 

Oğuzhan Dönmez - Öğr. Görevlisi 

Azize Gizem Ergül 

İki Farklı Kanser Hücresinde 2-Aminotiyazol Türevi 

Bileşiğin Antimigratuvar Etkinliğinin İncelenmesi 

11:00 Dr. Fikriye Karanfil Yaman 

Gestasyonel Diȧbetes Melliṫus Tanılı Hastalar 

Postpartum Dönemde Ne Oranda Diȧbet Takiṗleriṅe 

Devam Ediẏorlar' Neden' 

11:15 
Dr. Öğretim Üyesi Anıl Aysal - Doç.Dr. 

Cihan Ağalar 

Patoloji Raporundaki Kötü Haber: Total Hepatektomi 

Materyalinde Kombine Hepatoselluler- 

Kolanjiokarsinom Saptanmasi Karaciger Nakli Sonrasi 

Sagkalimi Etkiliyor Mu' 

11:30 Dr. Meriç Oruç Yaşlı Hastalarda Böbrek Nakli 

11:45 Çay Kahve Arası 

4. Oturum

salon1 (3. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Bulduk 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Dr. Öğretim Üyesi Bahattin 

Bulduk 

Siṡplatiṅ Uygulanan Ratlarda Resveratrolün Serum Üre 

Düzeyiṅe Etkiṡi ̇

12:00 Seyhan Karabay Ildız 

Viteksin’in Yüksek Yağlı Diyet ve Streptozotosinle 

Oluşturulmuş Tip 2 Diyabetik Sıçanlar Üzerindeki Etkisinin 

Araştırılması 
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

12:15 
Dr. Öğretim Üyesi 

Süleyman Çakıroğlu 

Ergenlerde İṅternet Oyun Bozukluğu ve Psikopatoloji: Kişilik 

İşleyişinin Aracı Rolü 

12:30 Dr. Büşra Emir 

Denetimsiz K-Ortalama Kümeleme Algoritması İçin Küme 

Geçerlilik İndisleri Kullanılarak En Uygun Küme Sayısının 

Belirlenmesi 

12:45 

Begüm Gürel Gökmen - 

Prof.Dr. Tuğba Tunalı 

Akbay 

Anne Sütünün Buzdolabında Saklanması Sırasında 

Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi 

13:00 Çay Kahve Arası 

salon 2 (3. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi İṡmail Ergen 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Dr. Öğretim Üyesi 

İṡmail Ergen 
Deneyiṁ Tasarımı (Ux), Oyun Tasarımı İç̇iṅ Neden Gerekliḋiṙ' 

12:00 
Dr. Öğretim Üyesi 

İsmail Ergen 
Bütünleşik̇ Dij̇iṫal Tasarımın Oyun ve Metaverse Üzeriṅdeki ̇Etkiṡi ̇

12:15 
Dr. Öğretim Üyesi 

Hülya Demiṙ 

Sosyal Medya Platformlarında Irkçı ve Ciṅsiẏetçi ̇Reklam Söylemleri:̇ 

Hazır Yemek Zinciri Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi 

12:30 

Dr. Öğretim Üyesi 

Mehtap Yüksel 

Eğril̇mez 

Aktive Protein C'nin Murin Mikroglial Hücrelerde Lipopolisakkarit 

ile İndüklenen Yüksek Mobilite Grup Kutu 1 Ekspresyonu Üzerindeki 

Etkisi 

12:45 Çay Kahve Arası 

5. Oturum
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Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

salon1 (3. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Aynur Ayşe Karaduman 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 

Arş.Gör. Mustafa Sarı - Arş.Gör. Demet Öztürk - 

Ahsen Ozil - Ayşe Nur Güler - Beyza Akgümüş - 

Elif Sıla Gürsoy - Melissa Senanur Demirok - 

Özlem Esra Demirci - Prof.Dr. Aynur Ayşe 

Karaduman 

Ofis Çalışanlarında Bel Ağrısı Görülme 

Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İṅcelenmesi 

13:15 

Arş.Gör. Mustafa Sarı - Arş.Gör. Demet Öztürk - 

Ayşe Göncü - Bahadır Özer - Beyza Aydemir - 

Duygu Nur Zaimoğlu - Miray Uçar - Prof. Dr. 

Aynur Ayşe Karaduman 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Öğrencilerinde Pes Planus ile Metatars 

Genişliği ve Vücut Kütle İṅdeksi Arasındaki 

İl̇işkinin İṅcelenmesi 

13:30 Dr. Öğretim Üyesi Onur Gezgin 

Konya Bölgesindeki Travmatik Dental 

Yaralanmaların Retrospektif Olarak 

Değerlendirilmesi 

13:45 Dr. Engin Küçükdiler 
Total Tiroidektomi Klinik Deneyimlerim, 

Uzmanlıkta 5. Yıl 

14:00 
Araştırmacı Damla Arslan - Prof.Dr. Volga 

Bayrakcı Tunay 

Adölesan Voleybol Oyuncularında Torakal 

Kiḟoz İl̇e Omuz Kas Kuvveti ̇Arasındaki ̇İl̇iş̇ki ̇

14:15 Çay Kahve Arası 

salon 2 (3. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Parisa Göker 



Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 
Doç.Dr. Parisa Göker - Öğr.Gör. Sultan Ece 

Altınok Çalışkan - Arş.Gör. Adive Begül Bulut 

İslam Bahçelerinin Anadolu Türk Bahçe 

Kültürü Üzerine Etkilerinin İṙdelenmesi 

13:15 
Tufan Bozyer - Dr. Öğretim Üyesi Dilşen 

Onsekiż 

Uşak Kentiṅde Sanayiṅiṅ Yerseçiṁi ̇ve Kent 

Makroformuna Etkiṡi ̇

13:30 Arş.Gör. Yasir Emre Gürsu 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu'nun Türk Ceza Hukukuna Etkileri 
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Özet 

 Somali, erişim eksikliği ve yüksek elektrik maliyeti ile ilgili sorunlardan muzdarip. Somali 
ise ortalama 5-7 kWh/m2/gün güneş ışınımı almaktadır. Bu, güneş PV sisteminin 
kullanılmasının yüksek elektrik yüklerini azaltacağı anlamına gelir. Bu makaledeki örnek olay, 
elektrik ücretleri için her ay 5000 dolar ödeyen Mogadişu'da bulunan bir otele atıfta 
bulunmaktadır. Elektrik yüklerini en az yüzde 50 azaltacak sistemin tasarımı matematiksel bir 
yaklaşım ve PVGIS kullanılarak yapıldı. Sonuçlar, bir net ölçüm faturalandırma sistemi 
kullanılarak bir solar PV sistemine bağlanan bir şebekenin, 4 invertöre dağıtılmış 126 panel 
gerektireceğini gösterdi. Sistem yıllık 116815 KWh üretim yapma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, 
bir brüt ölçüm faturalandırma sistemi kullanmak, 5 invertöre dağıtılmış 189 panel 
gerektirecektir. Sistem yıllık 175223,24 KWh üretim yapma kabiliyetine sahiptir. İki sistemin 
her birinin performans oranı yüzde 86'dır. Önerilen PV sisteminin ekonomik çalışması, sistemin 
geri ödeme süresinin net sayaçlı faturalandırma sistemi için 9 ay ve brüt sayaçlı faturalandırma 
sistemi için 1 yıl olduğunu göstermektedir, bu sistemi kullanarak, bu sistemi kullanarak yılda 
33292 $ tasarruf etme şansına sahip olacaktır. elektrik dağıtım şirketlerine ödenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerjisi, Fotovoltaik, Enerji Santralleri, Elektrik, Yenilenebilir Enerji 
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Development a Case Analysis for Efficient Utilization of Solar Pv Systems in 
Somalia 

 
 
Abstract 

  

Somalia suffers from problems related to lack of access and the high cost of 
electricity. On the other hand, Somalia receives an average amount of solar radiation 
of 5-7 kWh /m2/day. Which means utilizing solar PV system will diminish high 
electric charges. The case study in this paper references a hotel located in Mogadishu 
which pays $5000 each month for electrical charges. The design of the system that 
will diminish electric charges by at least 50 percent was done by using a 
mathematical approach and PVGIS. The results showed that a grid connected to a 
solar PV system by using a net-metering billing system would require 126 panels 
distributed over 4 inverters. The system has the ability to generate annually 116815 
KWh. Also, using a gross-metering billing system will require 189 panels distributed 
over 5 inverters. The system has the ability to generate annually 175223.24 KWh. 
The performance ratio of each of the two systems is 86 percent. The economic study 
of the proposed PV system shows that the system's payback period was 9 months for 
the net-metering billing system and 1 year for the gross-metering billing system, by 
utilizing this system, will stand the chance of saving $33292/year that would be paid 
to the power utilities companies. 

Keywords: Solar Energy, Photovoltaic, Power Plants, Electricity, Renewable 
Power 
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Özet 

 The current research investigated the influence of movie and TV series clips in boosting EFL 
learners' ability to produce the speech act of advice. Using an experimental methodology, 42 
students from the English language department at Cihan University-Duhok, Iraq, took part in 
the experiment. One academic semester was the period of the experiment. An IELTS test was 
used to ensure the homogeneity of the sample. The lessons were planned for intermediate-level 
students. They were randomly divided into experimental and control groups. The discourse 
completion test (DCT) was administered to both groups as a pre-and post-test to see if they had 
statistically significant differences. The experimental group was instructed directly on the 
speech act of advice by displaying movie and TV show clips that were carefully selected for 
the aims of the lessons. The control group, in comparison, was exposed to the conventional 
method, which comprised printed textbooks. The results indicated that the experimental group 
performed better than the control group. Specifically, the results demonstrated that clips from 
movies and TV series had a substantial impact on the learners' production of advice and that 
the experimental group did better while delivering speech acts. In light of the above results, the 
researchers advised using such authentic materials to improve students' abilities in producing 
speech acts in English lessons. 

Anahtar Kelimeler: Speech Acts, Advice, Movies and Tv Series, English Language 
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Özet 

 Değerlerin öğretimi, eğitim konu ve ilkeleri ile ilişkilendirildiği için, zaman içerisinde önem 
kazanmaya başlamıştır. Örneğin, sosyalleşme yaklaşımı, Dewey, Piaget ve Kohlberg'in ahlaki 
gelişim ve karakter eğitimi teorilerinin eğitim açısından önemini ön plana çıkarmaktadır. Bu 
teorilere ek olarak Heider, Lovinger, Marx, Hoffman, Anderson ve Schwartz gibi 
akademisyenler ise, ahlaki gelişimi, kişisel evrimin bütünleşmesini ve bireyselliğini 
vurgulamışlardır. Bu görüşe göre küresel ve evrensel değerler her yerde mevcuttur. Schwartz'a 
(1992) göre evrensel değerler bazı özelliklere sahiptir. Örneğin, 1. Değerler inançlardır, 2. 
Değerler arzu edilen hedeflere atıfta bulunur, 3. Değerler belirli eylem ve durumları aşar, 4. 
Değerler standartlar veya kriterler olarak hizmet eder, 5. Değerler önem sırasına göre, 6. Birden 
çok değerin göreli önemi, eyleme rehberlik eder. Bu çalışma, çok kültürlü edebi metinlerin 
değerleri geliştirip geliştirmediğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut çalışma, İngilizce 
öğretmen adaylarına çok kültürlülüğe dayalı iki temel değeri, yardımseverlik ve evrenselliği 
öğretmek için altı farklı kısa öykü kullanmaktadır. Bu çalışmada, araştırmaya gönüllü olarak 
katılan iki grup katılmış olup katılımcıların değer ve tutum algılarını ölçmek için ön ve son test 
tasarımı olarak Portre Değerler Anketi (PVQ) kullanılmıştır. Sonuç, çok kültürlülük kriterine 
dayalı edebi metinler aracılığıyla verilen eğitimin, tedavi grubunun yardımseverlik ve 
evrensellik anlayışını geliştirdiğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, Karakter Eğitimi, Çok Kültürlü Edebi Metinler, Evrensellik, 
Ahlaki Gelişim 
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Values Educatıon Through Multıcultural Texts 
 
 
Abstract 

  

Values education started to gain importance for many decades since teaching values 
was associated with educational concerns and principles. For example, the 
socialization approach shows the theories of moral development and character 
education by Dewey, Piaget, and Kohlberg. Additionally, academics like Heider, 
Lovinger, Marx, Hoffman, Anderson, and Schwartz highlight their ideas by 
emphasizing the integration and individuality of moral development and personal 
evolution. According to this view, global and universal values exist everywhere. 
Schwartz (1992) lists the following characteristics as examples of these values: 1. 
Values are beliefs, 2. Values refer to desirable goals, 3. Values transcend specific 
actions and situations, 4. Values serve as standards or criteria, 5. Values are ordered 
by importance, 6. The relative importance of multiple values guides to action. The 
current study aims to assess whether multicultural literary texts can improve values 
or not. The current study uses six diverse short stories to teach English teachers-in-
training two basic values, benevolence and universalism, based on multiculturalism. 
In this study, two groups willingly participated in the research, and the Portrait 
Values Questionnaire (PVQ) was used as a pre-and post-test design to gauge the 
participants' perception of values and attitudes. The result indicated that the 
intervention through literary texts based on the multiculturalism criterion improved 
the treatment group's understanding of benevolence and universalism. 

Keywords: Values, Character Education, Multicultural Literary Texts, 
Universality, Moral Development. 
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Özet 

 Bulut bilişim teknolojisi günümüzde, birçok sektörde verimli bir şekilde kullanılan, iş 
verimini ve çalışma imkanlarını kolaylaştıran faydalı bir sistem olarak görülmektedir. Çağın 
getirdiği teknolojik gelişmeler, sosyal yapının değişimi ve küreselleşen ekonomik şartlar bulut 
bilişim sistemlerinin daha da fazla tercih edilmesine imkân sağlamıştır. Türkiye bulut bilişim 
teknolojisi çalışmaları açısından rakipleri olan yabancı kuruluşların gerisinde seyir etmekte olsa 
da aradaki farkı giderek kapatmaktadır. Sistemin güvenilirliğinin giderek artması, gelişen 
teknolojiden en verimli şekilde faydalanma ihtiyacı ve ekonomik çözümler sunması sebebiyle 
sistem Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere; sağlık, eğitim, ticari, hukuk 
alanlarında yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; bulut bilişimin gelişim 
süreci ve temel yapısından bahsedilmiştir. Sunduğu hizmet yapılarının içerikleri ile çalışma 
prensiplerine değinilmiştir ve sistemin hizmet sağlayıcıları hakkında bilgi verilmiştir. Bulut 
bilişim teknolojisinin Türkiye’de kullanıldığı kurumlarda sağladığı avantaj ve dezavantajları 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, İ̇şbirlikçi Öğrenme, Veri Ağı 
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Cloud Informatıon Technology in Turkey 
 
 
Abstract 

  

Today, cloud computing technology is seen as a useful system that is used efficiently 
in many sectors and facilitates work efficiency and working opportunities. The 
technological developments brought by the age, the change of the social structure 
and the globalizing economic conditions have made it possible to prefer cloud 
computing systems even more. Although Turkey lags behind its rival foreign 
companies in terms of cloud computing technology, it is gradually closing the gap. 
Due to the increasing reliability of the system, the need to benefit from the 
developing technology in the most efficient way and providing economical solutions, 
the system, especially public institutions and organizations in Turkey; It has started 
to be used intensively in the fields of health, education, trade and law. In this study; 
The development process and basic structure of cloud computing are mentioned. The 
contents and working principles of the service structures it offers are mentioned and 
information is given about the service providers of the system. The advantages and 
disadvantages of cloud computing technology in institutions where it is used in 
Turkey are evaluated. 

Keywords: Cloud Computing, Collaborative Learning, Data Networking 
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7. Sınıf Sosyal Bı̇lgı̇ler Ders Kı̇tabında Yer Alan Görsellerı̇n Sosyal Bı̇lgı̇ler 
Programındakı̇ Değerler Açısından İ̇ncelenmesı̇ 
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Özet 

 Bu çalışmada 7. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görsellerin, sosyal bilgiler 
programındaki değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın özgünlüğü yönü 
böyle bir konunun daha önce çalışılmamış olması, bu açıdan alanda bir eksiklik hissedilmesi ve 
bu bağlamda sosyal bilgiler alanına katkı sağlayacağının düşünülmesidir. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 7. sınıf 
sosyal bilgiler ders kitabında bulunan görseller ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu ayrıntılı 
inceleme sonucunda görsellerin sosyal bilgiler programında bulunan değerlerle ilişkisi tespit 
edilmiştir. Bu tespit sonucunda görseller uygun değerlerle eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerin 
geçerlilik ve güvenilirlik açısından uygun ölçütlere getirilebilmesi amacıyla sosyal bilgiler 
alanında uzman 3 akademisyenin bu konuda görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada elde 
edilen veriler ve görseller bilgisayar ortamında Word dosyasına aktarılarak metin haline 
getirilmiştir. Daha sonra veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonunda 
görsellerin eşleştirildiği değerler yorumlanmıştır. Bu yorumlama sonucunda görsellerin en çok 
eşleştiği değerler "Adalet, vatanseverlik, bağımsızlık, barış, özgürlük ve sorumluluk" olurken; 
görsellerin en az eşleşen "duyarlılık, dürüstlük, estetik" değerleri olduğu görülmüştür. 
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Kapsamında İ̇ncelenmesı̇ 
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Özet 

 Makro ve mikro çevrelerde sürekli değişen koşullar şirketleri bir sürdürülebilirlik yarışının 
içine sokmaktadır. Şirketler ortalamanın üzerinde getiri ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeli, 
dahası bunları sürdürülebilir hale getirebilmelidir. Bu yüzden şirketler bu gereklilikleri elde 
etmede kilit rol üstlenen stratejik yönetime büyük önem atfetmektedir. Stratejik yönetim bir 
süreç olup stratejik analiz, stratejik yönlendirme, strateji oluşturma ve uygulama gibi evreleri 
kapsar (Ülgen ve Mirze, 2013). Mevcut çalışmanın da araştırma konusu olarak ele aldığı 
misyon ifadesi stratejik yönlendirme evresinde yer almaktadır. Misyon ifadesinin en temelde 
bir şirketin/ örgütün varlık nedenini ortaya koymak için kullanıldığı söylenebilir. Bunun yanı 
sıra bir işletmede çalışan herkese ortak bir yön vermesi ve işletmenin ayırt edici özelliklerinin 
ortaya konması gibi iki temel amaca hizmet etmektedir (Ülgen ve Mirze, 2013). İşletmelerin 
misyon ifadelerini bir takım stratejik gerekçelerle oluşturdukları söylenebilir. Ancak bakıldığı 
zaman birçok işletmenin misyon ifadelerinde birbirleriyle benzer söylemlere yer verdiği 
görülmektedir. Bu durum akıllara kurumsal eşbiçimlilik olgusunu getirmektedir. DiMaggio ve 
Powell’a (1983) göre aynı örgütsel alanı paylaşan örgütler zorlayıcı, öykünmeci (taklitçi) ve 
normatif mekanizmalar ile eşbiçimli hale gelmektedir. Zorlayıcı eşbiçimlilik, örgütler arası 
bağımlılığın olduğu ya da kültürel beklentiler tarafından yaratılan resmi ya da resmi olmayan 
baskılar sonucunda oluşur. Öykünmeci eşbiçimlilik, birtakım belirsizliklerin olduğu 
durumlarda örgütlerin birbirlerini taklit etmesiyle ortaya çıkar. Normatif eşbiçimlilik ise 
örgütlerin çeşitli doğru modeller yaratarak bunların etkileşim yoluyla örgütler tarafından 
benimsenmesini ifade eder (DiMaggio ve Powell, 1983). Bu çalışmada ülke ekonomisinde 
önemli bir yere sahip olan BIST 50 endeksinde yer alan şirketlerin misyon ifadelerinin yeni 
kurumsal kuram kapsamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada ikincil veriler 
kullanılacaktır. Altı (6) şirketin misyon ifadesine kurumsal web sitelerinden ve faaliyet 
raporlarından ulaşılamamış olup değerlendirmeye kırk dört (44) tane şirketin misyon ifadesi 
dahil edilmiştir. Misyon ifadeleri Pearce ve David (1987) ile David (1989) tarafından belirlenen 
bileşenler yoluyla içerik analizine tabi tutulacaktır. Analiz aşamasında, yazarın dışında, 
yönetim ve organizasyon alanında doktora çalışmalarını yürütmekte olan üç kişi daha 
kodlamacı olarak yer alacaktır. Kodlama aşamasında anahtar görevi görecek olan ve Pearce ve 
David (1987) ile David (1989) tarafından belirlenen bileşenlerde yapılması olası düzenlemeler 
de yazarla birlikte kodlamacıların görüşleri alınarak gerçekleştirilecektir. Çalışma halen 
sürdürülmekte olup elde edilen ilk bulgular incelenen şirketlerin misyon ifadelerinin bazı 
bileşenler açısından oldukça benzerlik taşıdığı yönündedir. Çalışmanın yeni kurumsal kuram 
ve stratejik yönetim açısından yazına katkı potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Eşbiçimlilik, Misyon, Stratejik Yönetim. 
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Investıgatıon of missıon Statements of Companıes in Bıst 50 Index in the 
Context of Instıtutıonal Isomorphısm 

 
 
Abstract 

  

The constantly changing conditions in the macro and micro environments bring 
companies into a sustainability race. Companies should be able to achieve above 
average returns and competitive advantage, and moreover, make them sustainable. 
Therefore, companies attach great importance to strategic management, which plays 
a key role in achieving these requirements. Strategic management is a process that 
includes stages such as strategic analysis, strategic direction, strategy formation and 
implementation (Ulgen and Mirze, 2013). The mission statement that the current 
study deals with as a research topic is in the strategic direction stage. It can be said 
that the mission statement is used mainly to reveal the reason of existence of a 
company/organization. In addition, it serves two main purposes such as giving 
common direction to everyone working in a business and revealing the distinctive 
features of the business (Ulgen and Mirze, 2013). It can be said that the enterprises 
form mission statements for some strategic reasons. However, when we look at it, it 
is seen that many businesses have similar discourses in their mission statements. This 
brings to mind the phenomenon of institutional isomorphism. According to 
DiMaggio and Powell (1983), organizations sharing the same organizational field 
become isomorphic with coercive, mimetic and normative mechanisms. Coercive 
isomorphism occurs as a result of formal or informal pressures created by inter-
organizational dependency or by cultural expectations. Mimetic isomorphism occurs 
when organizations imitate each other in situations of uncertainty. Normative 
isomorphism refers to the creation of various correct models of organizations and 
their adoption by organizations through interaction (DiMaggio and Powell, 1983). In 
this study, it is aimed to examine the mission statements of companies in BIST 50 
index which has an important place in the national economy within the context of 
new institutional theory. Secondary data will be used in the research. The mission 
statements of six (6) companies could not be reached from corporate websites and 
activity reports, and the mission statements of forty four (44) companies were 
included in the evaluation. Mission statements will be subjected to content analysis 
through the components identified by Pearce and David (1987) and David (1989). 
Apart from the author, three other people who are doing their doctoral studies in the 
field of management and organization will be involved in the analysis phase as 
coding. Possible modifications to the components that will be key in the coding phase 
and determined by Pearce and David (1987) and David (1989) will be realized by 
taking the opinions of the coders together with the author. The study is still ongoing 
and the first findings are that the mission statements of the companies examined were 
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very similar in terms of some components. It is considered that the study has the 
potential to contribute to the literature in terms of new institutional theory and 
strategic management. 

Keywords: Institutional İsomorphism, Mission, Strategic Management. 
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 Zihinsel pratik basitçe “bir şeyi zihinsel olarak uygulayabilme deneyimini" tanımlamak için 
kullanılır. Pek çok farklı disiplinde kullanılan zihinsel pratikler, tıp alanında “zihinsel 
rehabilitasyon”, spor bilimleri alanında “zihinsel antrenman” ve “psikolojik beceri antrenmanı” 
isimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma psikolojik beceri antrenmanından yola çıkarak 
çalgı eğitiminde kullanılabilecek bir zihinsel prova tekniğinin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili 
öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda zihinsel pratik yöntemlerinin farklı 
disiplinlerdeki kullanım biçimlerine odaklanılmıştır. Müzik alanında kullanılan esneme, 
ısınma, konsantrasyon, eklem kas farkındalığı, beden terapisi odaklı yöntemler de 
incelenmiştir. İncelenen yöntemlerin hedefleri, uygulanma alanları, sağladığı kazanımlar, 
uygulanma biçimleri değerlendirilerek çalgı eğitimi alanında “zihinsel prova” tekniği olarak 
kullanılması faydalı olacak etmenler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalgı eğitiminde derslere ve 
provalara ek olarak geliştirilecek ve müfredata eklenecek bir program ile performans öncesi 
hazırlık aşamasında öğrencilere sağlayacağı katkılar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi, Zihinsel Pratik, Psikolojik Beceri Antrenmanı, Zihinsel 
Prova. 
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Using Psychological Skills Training As a Mental Rehearsal Technique in 
Instrument Education 

 
 
Abstract 

  

Mental practice is simply used to describe the "experience of being able to mentally 
practice something". Mental practices used in many different disciplines appear as 
"mental rehabilitation" in the field of medicine, "mental training" and "psychological 
skill training" in the field of sports sciences. This research aims to offer suggestions 
on how to develop a mental rehearsal technique that can be used in instrument 
education based on psychological skill training. For this purpose, the focus is on the 
use of mental practice methods in different disciplines. Stretching, warming, 
concentration, joint muscle awareness and body therapy-focused methods used in the 
field of music were also examined. By evaluating the objectives, application areas, 
gains, and application forms of the methods examined, it was tried to determine the 
factors that would be beneficial to use as a "mental rehearsal" technique in the field 
of instrument education. The contributions of a program that will be developed and 
added to the curriculum in addition to the lessons and rehearsals in instrument 
education and the students in the preparation stage before the performance have been 
discussed. 

Keywords: Instrument Education, Mental Practice, Psychological Skills Training, 
Mental Rehearsal. 
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Özet 

 Doğrudan yabancı yatırımlar ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması için önemli bir yere 
sahiptir. Yatırımlar sonucu ülkeye gelen sermaye akışı, bunun yanı sıra istihdama olan katkısı 
ve teknoloji transferi gibi sağladığı faydalarda yadsınamayacak boyutlara ulaşabilmektedir. 
Doğrudan yabancı yatırımların getirdiği yararlar, devletlerin ve politika yapıcıların yatırımları 
ülkelerine çekme noktasında bir dizi uygulama ve teşviki sunmasına neden olabilmektedir. 
Sunulan uygulama kolaylıkları ve teşviklerin yanı sıra yatırımcılar için ülkelerde ekonomik 
güven ortamı da tercihleri konusunda ön plana çıkan bir diğer husustur. Bu anlamda çalışmanın 
amacı Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik güven ilişkisini nedensellik 
boyutuyla araştırmak ve hangi faktörün diğerini etkilediğini ekonometrik yöntemlerle ortaya 
koymaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen Granger nedensellik analizi sonucunda Türkiye’de 
ekonomik güven endeksinin doğrudan yabancı yatırımların bir Granger nedeni olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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The Relatıonshıp of Foreıgn Dırect Investments and Economıc Confıdence: 
the Case of Turkey 

 
 
Abstract 

  

Foreign direct investments have an essential place in countries' economic growth and 
development. The capital flow to the country as a result of investments, as well as 
the benefits it provides such as its contribution to employment and technology 
transfer, can reach undeniable dimensions. The benefits brought by foreign direct 
investments may cause states and policymakers to offer a range of practices and 
incentives to attract investments to their countries. In addition to the application 
facilities and incentives offered, the economic environment of confidence in the 
countries for investors is another prominent issue in their preferences. In this sense, 
the aim of the study is to investigate the relationship between foreign direct 
investments and economic confidence in Turkey in terms of causality and to reveal 
which factor affects the other with econometric methods. As a result of the Granger 
causality analysis carried out for this purpose, it was concluded that the economic 
confidence index in Turkey is a Granger cause for foreign direct investments. 

Keywords: Foreign Direct İnvestments, Economic Confidence, Granger Causality 
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 Endüstri 4.0, bilimin her alanından gündelik yaşama kadar birçok konuda hayatı 
kolaylaştırmaktadır. Endüstri 4.0 süreci maliyetleri azaltan otomasyonu ve akıllı teknolojileri 
yoğun kullanan bir sistem olarak dijitalleşmenin yeni bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır. 
Muhasebe mesleği, hızlı dijitalleşme sürecinden en fazla etkilenen, bu nedenle dünyadaki 
değişime ayak uydurmak zorunda olan mesleklerden biridir. Endüstri 4.0 olarak kabul edilen 
dijital sanayi devrimi, sadece muhasebenin temel işlevlerini değiştirmekle kalmamakta, başta 
muhasebe meslek mensupları olmak üzere muhasebe sisteminin tüm bilgi kullanıcılarını 
etkilemektedir. Bu çalışmada endüstri 4.0 dijital sanayi devriminin muhasebe mesleği 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Muhasebe mesleğinin Endüstri 4.0 ile entegre olmasıyla 
beraber, hata ve hile olasılığının azalması, daha kapsamlı, güvenilir, şeffaf ve gerçek zamanlı 
bilgi ihtiyacının karşılanması beklenmektedir. Bu çalışmanın, dijital çağ bağlamında 
kuruluşlarda ve toplumda muhasebe ve muhasebecilerin rolünün daha iyi anlaşılmasına katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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The Future of the Accountıng Professıon Wıth Industry 4.0 
 
 
Abstract 

  

Industry 4.0 makes life easier in many areas from every field of science to daily life. 
The Industry 4.0 process reveals a new dimension of digitalization as a system that 
uses automation and smart technologies that reduce costs. The accounting profession 
is one of the professions that is most affected by the rapid digitalization process and 
therefore has to keep up with the changes in the world. The digital industrial 
revolution, which is accepted as Industry 4.0, not only changes the basic functions 
of accounting, but also affects all information users of the accounting system, 
especially accounting professionals. In this study, the effects of the industry 4.0 
digital industrial revolution on the accounting profession were investigated. With the 
integration of the accounting profession with Industry 4.0, it is expected that the 
possibility of error and fraud will decrease, and the need for more comprehensive, 
reliable, transparent and real-time information will be met. It is thought that this study 
can contribute to a better understanding of the role of accounting and accountants in 
organizations and society in the context of the digital age. 

Keywords: Digitalization, Industry 4.0, Accounting Profession 
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Özet 

 Eski Anadolu Türkçesi, 11-12. yüzyıldan itibaren Türk dilinin Oğuz lehçesine dayalı olarak 
Anadolu sahasında kurulup gelişen yazı dili olarak tanımlanır. Bu lehçeyle 13. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren dinî metinler ağırlıklı olmak üzere, tıp, eczacılık, botanik gibi pek çok alanda 
telif ve tercüme niteliğinde birçok eser verilmiştir. Eski Anadolu Türkçesinin gelişimini ele alan 
başlıca kaynaklarda, bu yazı dilinin 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerini Osmanlı 
Türkçesine bıraktığı belirtilmektedir. Ancak belli bir süre edebî yazı dili olarak kullanılan bir 
lehçenin bir anda tüm yönleriyle ortadan kalktığını kabul etmek, yerinde bir yaklaşım olmaz. 
Nitekim 15. yüzyıldan sonra telif edilen Tercüme-i Mir’âtü’l-Ma’ânî (16. yüzyıl başları), Âşık 
Ömer Divanı (17. yüzyıl) gibi birtakım eserler ve yaşayan Anadolu ağızlarının fonetik ve 
morfolojik hususiyetleri incelendiğinde Eski Anadolu Türkçesinin tamamen ortadan 
kalkmadığını ve birtakım karakteristik özellikleriyle bazı yazılı eserlerde ve yaşayan Anadolu 
ağızlarında varlığını devam ettirdiğini söylemek yerinde olacaktır. Bu çalışmanın amacı; bugün 
yaşayan bazı Anadolu ağızlarındaki birtakım fonetik ve morfolojik özellikler, edatlar ve 
zarflardan hareketle Eski Anadolu Türkçesinin bu ağızlardaki izlerini tespit etmek, böylece 
Türk dilinin bu tarihî lehçesinin halen yaşamakta olan izlerini ortaya koymaktır. Çalışma 
kapsamında Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan 
ağızlarda tespit edilebilen birtakım fonetik, morfolojik ve leksik özellikler gösterilmiş, yaşayan 
ağızlarda Eski Anadolu Türkçesinin karakteristiğini yansıtan bazı hususiyetler bu unsurlar 
vasıtasıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Görülen geçmiş zaman ekinin teklik ve çokluk 3. 
şahıslarda -dI şeklinde daima düz vokalli kullanımı, öğrenilen geşmiş zaman ekinin -mIş 
şeklinde daima düz vokalli kullanımı, -IcAk zarf fiil eki ve +(I)rAk derece bildirme ekinin 
kullanımı, “kakıgel-, yu-“ fiillerinin ve “ârı (añarı)” zarfının kullanılması gibi bazı fonetik, 
morfolojik ve leksik hususuiyetler, Eski Anadolu Türkçesinin yaşayan Anadolu ağızlarındaki 
izlerini ortaya koyan unsurlardan bazılarıdır. 
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On the Lıvıng Traces of Old Anatolıan Turkısh 
 
 
Abstract 

  

Old Anatolian Turkish is defined as the written language that was established and 
developed in the Anatolian field, based on the Oghuz dialect of the Turkish language 
since the 11th-12th century. In this dialect, since the second half of the 13th century, 
many works in the nature of copyright and translation have been given in many fields 
such as medicine, pharmacy and botany, mainly religious texts. In the main sources 
dealing with the development of Old Anatolian Turkish, it is stated that this written 
language left its place to Ottoman Turkish as of the second half of the 15th century. 
However, it would not be a correct and appropriate approach to accept that a dialect 
that was used as a literary language for a certain period of time disappeared in all its 
aspects. As a matter of fact, when the phonetic and morphological characteristics of 
living Anatolian dialects and some works such as Tercüme-i Mir'âtü'l-Ma'ânî (early 
16th century) and Âşık Ömer's Divan (17th century), which were compiled after the 
15th century, are examined, it would be appropriate to say that Old Anatolian Turkish 
has not completely disappeared and that it continues its existence in some written 
works and living Anatolian dialects with some features. The aim of this study is to 
determine the traces of Old Anatolian Turkish in these dialects, based on some 
phonetic and morphological features, prepositions and adverbs in some Anatolian 
dialects living today, thus revealing the still living traces of this historical dialect of 
the Turkish language. Within the scope of the study, some phonetic, morphological 
and lexical features that can be detected in the dialects living in the Black Sea, 
Aegean, Mediterranean, Central Anatolia and Southeastern Anatolia regions were 
shown, and some features reflecting the characteristics of Old Anatolian Turkish in 
the living dialects were tried to be determined through these elements. Some 
phonetic, morphological and lexical features such as the use of the past tense suffix 
seen in singular and plural in the 3rd person always with straight-narrow vocals in 
the form of -dI, the use of past perfect tense suffix -mIş with straight vocals, the use 
of -IcAk gerund suffix and +(I)rAk degree comparison suffix, the use of “kakıgel-, 
yu-, ârı (añarı)" elements are some of the elements that reveal the traces of Old 
Anatolian Turkish in living Anatolian dialects. 

Keywords: Old Anatolian Turkish, Anatolian Dialects, Dialect Features, 
Morphology. 
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Özet 

 Doğal bir kaynaktan çıkarak deniz, göl ya da bir akarsuya dökülen karasuları için nehir ya da 
ırmak tabirleri kullanılmaktadır. Geniş yataklı büyük nehirler genellikle yan kolları olan küçük 
nehirler tarafından beslenmektedir. Nehirlerdeki suların temel kaynağı da yağmur ve kar 
yağışlarıdır. Osmanlı’nın Batı’da izlediği fetih politikasıyla Rumeli’nin bereketli toprakları 
adım adım devletin sınırlarına dahil edildi. Evliya Çelebi, bu toprakları 17. yüzyılın ikinci 
yarısında ziyaret etmiştir. Geçtiği yerleri fiziksel, ekonomik, beşerî ve siyasal açıdan incelemiş 
ve gözlemlerini edindiği bilgilerle eserine aktarmıştır. Bosna, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan 
ve Hırvatistan topraklarında da gezen seyyahın, adı geçen yerlerdeki nehirler hakkında verdiği 
malumatlar, bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Evliya Çelebi, adını zikrettiği nehirleri 
kaynağından döküldüğü yere kadar yer yer detaylı yer yer inceliklerine inmeden incelemiştir. 
Nehirlerin fiziki yapısı hakkında yaptığı araştırmaları naklederken; bu doğal oluşumların 
kıyılarında ya da yakınlarındaki yerleşim alanları, savunma amaçlı inşa edilen kaleler, nehirleri 
besleyen yan kollar, ulaşım, çeşitli ticari faaliyetler ve el sanatları üzerinde de durmuştur. Ünlü 
seyyah, Balkanların tarihi coğrafyası hususunda da mühim bir kaynak olan seyahatnâmesinde, 
çalışmada adı geçen akarsulardan ne şekilde istifade edildiği ya da bu suların geçtiği yerlere 
hangi değerleri kattığı üzerinde çeşitli incelemeler ve yorumlarda bulunmuştur. 
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Özet 

 Finansal sistemin temel unsurlarından olan finansal kurumlar; fon arz edenlerle ile fona 
ihtiyacı olanlara aracılık yaptığı ve işlem maliyetleri ve eksik bilgilenmeden kaynaklanan 
maliyetleri düşürdüğü için en önemli görevi yerine getirmektedir. Finansal kurumlar içinde bu 
görevi diğer kurumlara göre etkin yerine getiren bankacılık sektörüdür. Günümüzde bankacılık 
sistemi, finansal işlemlerin hacmini ve derinliğini belirlemekte, finansal aracılık işlevini yerine 
getirmekte ve refahın oluşumuna yardımcı olmaktadır. Bankalar finansal sisteme sağladığı 
diğer bütün katkıları, üstlendikleri finansal aracılık fonksiyonu vasıtası ile yerine 
getirmektedirler. Bankaların finansal aracılık açısından en önemli fonksiyonu kredilendirmedir. 
Bankacılığın sisteme diğer önemli katkısı finansal gelişim ve istikrarın sağlanmasıdır. 
Bankacılık sektörünün finansal sistem açısından üstlendiği önemli fonksiyon rekabettir. 
Finansal sistemler genel olarak banka temelli ve piyasa temelli sistemler olarak ikiyi 
ayrılmaktadır. Finansal sistemler, ülkelerin ve ekonomik aktörlerin finansal ihtiyaçlarının hangi 
kaynaklardan ve hangi yöntemlerle sağlanacağını etkilemesinin yanı sıra yapılacak 
düzenlemelere de yön vermektedir. Türkiye gibi banka temelli finansal piyasalara sahip 
ülkelerde, bankacılık sektörü finansal piyasalar içinde büyük bir paya sahiptir. Türk finansal 
piyasalarında en yüksek payın Türk bankacılık sektörüne ait olduğu ve finansal aracılık 
fonksiyonunun önemli düzeyde bankacılık sektörü tarafından yerine getirildiği dikkate 
alındığında, bankacılığın finansal sistem üzerinde önemli etkilere sahip olması kaçınılmazdır. 
Türk finansal sisteminin varlık büyüklüğü incelendiğinde, finans sektöründe bankacılığın payı 
%82’dir. Bankacılık sektörünü, portföy yönetim şirketleri yüzde 6, sigorta şirketleri yüzde 4 ve 
işsizlik fonu yüzde 2 ve diğer finans kuruluşları takip etmektedir. Türk bankacılık ve sermaye 
piyasası sektörlerinin yukarıda detaylarına yer verilen finansal büyüklükleri dikkate 
alındığında, finansal sistemin taşıyıcı gücünün bankacılık sektörünün bulunduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Diğer bir ifade ile Türkiye finansal sistemi faaliyetlerin finansmanı ve 
ekonomik aktörlerin finansman ihtiyacının büyük kısmı bankacılık sektörü tarafından 
karşılanmaktadır. Sermaye piyasası sektörüne bakıldığında ise son yıllarda gelişme 
kaydedilmiş ve önemli bir büyüklüğe ulaşılmış olmasına karşın bankacılık sektörüne kıyasla 
sermaye piyasasının hala küçük olduğu, gelişim ve büyüme yönünde olduğu görülmektedir. 
Tüm bu anlatılanlar kapsamında bu çalışmada, bankacılık sektörünün finansal sistemdeki 
önemine ayrıntılı olarak değinilecektir. İkinci aşamada Türk bankacılık sisteminin finansal 
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sistemde yeri, bankaların aktif büyüklüğü, kullandırılan kredi tutarları ve piyasa değeri gibi 
finansal büyüklük göstergeleri yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Bankacılık 

 

 

 

The Importance of Banking in the Financial System – An Analysis of the 
Turkish Banking Sector in Terms of Financial Main Figures 

 
 
Abstract 

  

Financial institutions, which are the basic elements of the financial system; It fulfills 
the most important task as it acts as an intermediary with those who supply funds and 
those in need of funds, and reduces transaction costs and costs arising from 
incomplete information. Among financial institutions, it is the banking sector that 
fulfills this task more effectively than other institutions. Today, the banking system 
determines the volume and depth of financial transactions, fulfills the function of 
financial intermediation and helps the formation of welfare. Banks fulfill all their 
other contributions to the financial system through the financial intermediation 
function they undertake. The most important function of banks in terms of financial 
intermediation is lending. Another important contribution of banking to the system 
is ensuring financial development and stability. The important function undertaken 
by the banking sector in terms of the financial system is competition. Financial 
systems are generally divided into bank-based and market-based systems. Financial 
systems not only affect the sources and methods of meeting the financial needs of 
countries and economic actors, but also direct the arrangements to be made. In 
countries with bank-based financial markets such as Turkey, the banking sector has 
a large share in financial markets. Considering that the Turkish banking sector has 
the highest share in Turkish financial markets and that the financial intermediation 
function is fulfilled by the banking sector at a significant level, it is inevitable that 
banking will have significant effects on the financial system. When the asset size of 
the Turkish financial system is analyzed, the share of banking in the financial sector 
is 82%. The banking sector is followed by asset management companies by 6 percent, 
insurance companies by 4 percent, unemployment fund by 2 percent and other 
financial institutions. Considering the financial size of the Turkish banking and 
capital market sectors, detailed above, it would not be wrong to say that the banking 
sector is the carrier power of the financial system. In other words, the financing of 
the activities of the Turkish financial system and most of the financing needs of the 
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economic actors are met by the banking sector. When we look at the capital market 
sector, it is seen that the capital market is still small compared to the banking sector 
and it is in the direction of development and growth, although there has been progress 
and a significant size has been reached in recent years. In this study, the importance 
of the banking sector in the financial system will be discussed in detail. In the second 
stage, the place of the Turkish banking system in the financial system will be tried to 
be explained with the help of financial size indicators such as the asset size of the 
banks, the amount of loans extended and the market value. 

Keywords: Financial Markets, Banking 
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 Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla birlikte eğitimde yeni öğretim model, strateji, yöntem, 
teknik ve becerilere ihtiyaç duyulmuştur. Oyun, etkili bir öğretim tekniklerinden biridir. Bu 
çalışmada araştırmacı tarafından futbol oyun kuralları örnek alınarak geliştirilen stratejik bilgi 
yarışması olan fitbol oyunu tanıtılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı birinci 
sınıf öğrencilerinin fitbol eğitsel oyunu hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış ve amaçlı örnekleme tercih edilmiştir. Veri 
toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan Google 
Formlar yardımıyla oluşturulan çevrimiçi Fitbol Oyun Anketi kullanılmıştır. Sonuç olarak 
fitbol, stratejik, işbirlikli, eğlenceli ve orta düzeyde basit bir oyundur. Öğrencilerin 21.Yüzyıl 
becerilerine katkı sunmaktadır. Fitbol oyunu farklı okullarda, farklı öğretim süreçlerinde ve 
farklı öğrenci gruplarıyla uygulanması önerilir. 
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Fitball:The Strategic Knowledge Challenge 
 
 
Abstract 

  

With the coronavirus (COVID-19) epidemic, new teaching models, strategies, 
methods, techniques and skills were needed in education. Game is one of the 
effective teaching techniques. In this study, Fitball game, which is a strategic quiz 
game developed by the researcher based on the football game rules, has been 
introduced. The aim of this study is to determine the opinions of the first year 
students of Dokuz Eylül University, Vocatıonal School Of Health Servıces, Medical 
Documentation and Secretariat Program about the educational game of fitball. The 
research uses questionnaire technique from qualitative research methods and uses a 
purposeful sampling preference. The online Fitball Game Survey, created by the 
researcher with the help of Google Forms, was used as a data collection tool in 
accordance with expert opinions. As a result, fitball is a strategic, cooperative, fun 
and moderately simple game. It contributes to students' 21st century skills. It is 
recommended to practice the fitball game in different schools, in different teaching 
processes and with different student groups. 

Keywords: 21st Century Skills, Blended Learning, Football, Distance Education 
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Özet 

 Modern“siyasal düzen”in oluşmasının miladı olarak görülen Fransız Devrimi, sadece 
geleneksel dönemi ifade eden “Ancient Regime”ın yıkılışını değil, eski ile yeninin bir arada 
tecrübe edildiği ve bu tecrübe üzerine tartışmaların canlı olduğu bir dönemdir. “1789 İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi”yle ortaya çıkan “hak” temelli yeni bir siyasal özne tarifinin 
yapılması, haklardan kimin neden ve nasıl yararlanması gerektiğine ilişkin felsefi ve siyasal 
tartışmaları da ortaya çıkarmıştır. Devrim sürecinde ekonomik ve politik nedenlerle sokaklarda 
olan kadınlar 1789’dan sonra eşit miras ve eşit evlilik hakları gibi Medeni Haklara hemen 
kavuşmuş olsalar da, uzun zaman siyasal haklardan dışlanmışlardır. Bu bildiride, bugun de 
siyasal düzende etkili olduğu kabul edilen ve kadınları siyaset düzeninden dışlayan başta 
biyolojist ve aileci söylemler devrim sırasındaki tartışmalar yardımıyla ortaya konulacaktır. 
Kimlerin insan ve yurttaş olduğuna dair söylem düzenlerinin tesis edildiği bu devrimci 
dönemde, aynı zamanda kadınların siyasal katılımda ürettiği söylem ve stratejiler de önem 
kazanır. Bu açıdan dönemin jakoben ve jironden kadınlarının söylem ve eylemleri de siyasal 
katılım açısından değerlendirilecektir. 
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Political Participation of Women During French Revolution and Debates On 
“political Rights” 

 
 
Abstract 

  

The French Revolution, seen as the milestone of the formation of the modern 
"political order", is not only the collapse of the "Ancient Regime” which expresses 
the traditional period, but also a period in which the old and the new are experienced 
together and discussions on this experience are vivid. The definition of a new 
political subject based on "rights", which emerged with the "Declaration of the 
Rights of Man and of the Citizen- 1789” also revealed philosophical and political 
debates about who should benefit from the rights, why and how. Women who were 
activist for economic and political reasons during the revolution, gained Civil Rights 
such as equal inheritance and equal marriage rights after 1789, but they were 
excluded from political rights for a long time. In this paper, primarily biologist and 
familial discourses, considered to be still effective in the political order and exclude 
women from the political order, are put forward with the help of the discussions 
during the revolution. In this revolutionary era, in which discourse about "who are 
people and citizens" are established, the discourse and strategies that women produce 
during political participation also gain importance. In this respect, the discourse and 
actions of the Jacobin and Girondin women are also be evaluated in terms of political 
participation. 

Keywords: French Revolution, Woman, Political Rights 
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Özet 

 Sigorta şirketleri ekonomiye katkılarının artması ile birlikte finansal sistem içerisinde 
kendisine önemli bir yer edinmiştir. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bu kurumların 
varlıklarına devam edebilmeleri sürekli bir kar maksimizasyonu ile sağlanabilmektedir. Sürekli 
kar maksimizasyonu sağlamak için ise işletmelerin ellerinde bulundurdukları likiditeyi doğru 
yönetebilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada finansal sistem içerisinde önemli bir yerde 
bulunan sigorta şirketlerinin kârlılıkları ile likidite durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Veri olarak BIST’te işlem gören dört hayat dışı sigorta şirketinin 2016-2021 yıllarına ait yıllık 
finansal oranları alınmıştır. Çalışmada verilerin incelenebilmesi için korelasyon ve regresyon 
analizleri yapılmış bağımlı değişken olarak aktif kârlılığı bağımsız değişkenler ise likidite ve 
cari oran şeklinde belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda aktif kârlılığı ile cari 
oran ve likidite oranı arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuşken regresyon analizi 
sonuçlarına göre, cari orandaki artışının kârlılığa pozitif etki yaptığı görülmüştür. 
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An Implementation On the Analysis of the Profitability - Liquidity 
Relationship of Non-Life Insurance Companies 

 
 
Abstract 

  

With the increase in their contribution to the economy, insurance companies have 
gained an important place in the financial system. The continuation of these 
institutions, which contribute to the country's economy, can be ensured by a 
continuous profit maximization. In order to ensure continuous profit maximization, 
businesses need to be able to properly manage the liquidity they hold. In this study, 
the relationship between the profitability of insurance companies, which have an 
important place in the financial system, and their liquidity status is examined. As 
data, annual financial ratios of four non-life insurance companies traded in BIST for 
the years 2016-2021 were taken. In order to analyze the data in the study, correlation 
and regression analyzes were performed, and return on assets was determined as the 
dependent variable, while the independent variables were determined as liquidity and 
current ratio. As a result of the correlation analysis, a significant positive relationship 
was found between the return on assets and the current ratio and the liquidity ratio, 
while according to the results of the regression analysis, it was seen that the increase 
in the current ratio had a positive effect on the profitability. 

Keywords: Non-Life Insurance Companies, Profitability and Liquidity, Regression 
Analysis 
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Özet 

 Bireyin olayları anlama, sorgulama ve yorumlama becerilerinin gelişiminde etkili olan 
okuduğunu anlama becerisi, hem bireysel hem de toplumsal gelişimde önemli bir yere sahiptir. 
Dil edinimi öncesinde meydana gelen işitme kaybı, bireylerin dil ve buna bağlı olarak akademik 
becerilerinin gelişiminde gecikmeye neden olabilmektedir. İşitme kayıplı öğrenciler, dil 
becerilerinde yaşanan gecikmeden dolayı okuma becerilerinin gelişiminde çeşitli alanlarda 
zorlanabilmektedirler. Bilgi verici metinler; konuları, metin yapıları, düşüncelerin 
düzenlenmesi ve sözcük çeşitliliği açısından öykülerden farklılık göstermektedir. Bu farklılık, 
normal işiten öğrencilerde olduğu gibi işitme kayıplı öğrencilerin de bilgi verici metinleri 
okuduğunu anlamada zorlanmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada, işitme kayıplı 
öğrencilerin bilgi verici metinleri okuduğunu anlamada yaşadıkları zorluklar ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Verici Metin, İşitme Kayıplı Öğrenci, Okuduğunu Anlama 
Becerileri. 
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Difficulties Experienced by Students With Hearing Loss in Comprehension of 
Reading Informative Texts 

 
 
Abstract 

  

Reading comprehension skill, which is effective in the development of an 
individual's ability to understand, question and interpret events, has an important 
place in both individual and social development. Hearing loss that occurs before 
language acquisition can delay the development of individuals' language and, 
accordingly, academic skills. Students with hearing loss may have difficulties in 
various areas in the development of their reading skills due to the delay in their 
language skills. Informative texts; the themes differ from the stories in terms of text 
structures, organization of thoughts and word variety. This difference causes students 
with hearing loss to have difficulties in understanding what they read, as in students 
with normal hearing. In this study, the difficulties experienced by students with 
hearing loss in understanding reading informative texts are emphasized. 

Keywords: Informative Text, Reading Comprehemnsion Skills, Student With 
Hearing Loss. 
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Özet 

 İslam inancını benimsemiş toplumlarda iş ahlakının İslam’a uygun olması büyük önem 
taşımaktadır. İslam iş ahlâkında işgörenlerin iş tatminleri, örgütsel bağlılıkları ve işten ayrılma 
niyetleri sadece materyalist bir bakış açısıyla değerlendirilmemekte aynı zamanda işin manevi 
boyutuna da odaklanmaktadır. Çalışmamızda İslam iş ahlakının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve 
işten ayrılma niyetine olan etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Van ili 
merkez ilçelerdeki katılım ve mevduat bankalarında farklı pozisyon ve görevlerde çalışan 151 
kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Verilerin 
kodlanmasında ve analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Bu doğrultuda 
çalışmamızda dört tane ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar İslam iş ahlâkı ölçeği, iş tatmini 
ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği ile işten ayrılma niyeti ölçeğidir. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizi sonucunda kamu mevduat bankalarında İslam iş ahlakının iş tatmini ve 
örgütsel bağlılık üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bunun aksine 
özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında İslam iş ahlakının iş tatmini ile 
örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda 
İslam iş ahlakının kamu mevduat bankalarında işten ayrılma niyeti üzerinde herhangi bir 
etkisinin olmadığı görülmüştür. Fakat özel mevduat, kamu katılım ve özel katılım bankalarında 
İslam iş ahlakının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslam İ̇ş Ahlâkı, İ̇ş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, İ̇şten Ayrılma Niyeti. 
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The Effects of Islamıc Work Ethıcs On Workıng Results: a Research On the 
Banks in the Van Provınce 

 
 
Abstract 

  

It is important that business ethics adhere to Islamic in societies that have accepted 
Islam. Islam work ethics focuses on the spiritual aspect of the job in addition to 
evaluating individuals' job satisfaction, organizational loyalty, and intention to leave 
the job from a materialistic perspective. In our study, it is aimed to reveal the effect 
of Islamic business ethics on job satisfaction, organizational commitment and 
turnover intention. In this context, 151 employees working in various roles and 
positions in participation and deposit banks in the central districts of Van were given 
a questionnaire, and the results were statistically analysed. The coding and analysis 
of the data were done using the SPSS 20 package program. In this context, four 
measurement tools were used in our study. These are the Islam work ethics scale, the 
job satisfaction scale, the organizational commitment scale, and the intention to leave 
scale. As a result of the statistical analysis of the data obtained, it has been determined 
that Islamic business ethics does not have any effect on job satisfaction and 
organizational commitment in public deposit banks. On the contrary, it seemed that 
Islamic work ethic has a significant effect on job satisfaction and organizational 
commitment in private deposit, public participation and private participation banks. 
At the same time, it was seen that Islamic business ethics did not have any effect on 
the intention to leave in public deposit banks. However, it has been determined that 
Islamic business ethics has a negative and significant effect on intention to leave in 
private deposit, public participation and private participation banks. 

Keywords: Islamic Work Ethics, Job Satisfaction, Organizational Commitment, 
Intention to Leave 
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Özet 

 2005 yılından günümüze Türkiye’de Lisanslı depoculuk sisteminin değerlendirilmesinde ön 
planda olan unsurlar, sistemin kurulup işletilmesine ilişkin faktörler eksenindedir. Standartlara 
uygun yeteri düzeyde lisanslı depoların inşa edilmesi, lisanslı depoculuk yatırımlarının çeşitli 
vergisel düzenleme ve desteklerle cazip hale getirilmesi, lisanslama koşul ve ücretlerinin 
lisanslı depoculuk yatırımı yapanlar açısından uygun bir çerçeveye oturtulması, düzenleyici 
kurum veya kuruluşlarla kamu niteliğine haiz işletmelerin sisteme entegre edilmesi, sistem 
üzerinden finansa erişimin kolaylaştırılması, sistemde yer alacak kıymetlerin bankalar 
tarafından ikinci grup teminatlar klasmanında teminata kabul edilmesi, sistemde yer alan ürün 
veya yatırımcıların tazmin fonu veya sair uygulamalarla güvence altına alınması sistemin 
Türkiye’de gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Türkiye'de, 2013 yılının sonlarından itibaren 
10 Ticaret Borsası platformu üzerinden başlayan elektronik ürün sertifikası ticareti, 8 Haziran 
2018’de kurulan ve 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçen Türkiye Ürün İhtisas Borsası 
(TÜRİB) üzerinden devam etmektedir. Tarımsal ticaret ekosisteminde mahiyeti farklılaşan 
ürün ve ürüne bağlı faaliyetler, işlem maliyetlerinin, işlem hızının, işlem güvenilirliğinin ve risk 
yönetiminin önemini daha belirgin hale getirmeye başlamıştır. Borsacılık hizmetleri sunan bir 
yapının risk, hız, güven ve maliyet faktörleri bakımından piyasa aktör ve paydaşları nezdinde 
yeteri düzeyde tatminkar olmaması, sürdürülebilir bir piyasa yapısının gelişimini 
desteklemeyecektir. Bu minvalde, işlem maliyetlerinin optimal olmadığı, aşırı oynaklığa müsait 
ve tabana yayılmayan bir Piyasa’nın derinleşmesi ve yatırımcıyı cezbetmesi ne kadar 
mümkündür? Bu çalışmada örnek bir uygulama kapsamında TÜRİB’de gerçekleşen işlem 
maliyetlerinin mahiyeti ortaya konulmakta, işlem maliyetlerinin yatırımcıların işlem yapma 
niyetleri ile piyasa gelişimi üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Piyasa Gelişimi, Tarımsal Emtia Ticareti, İ̇şlem Maliyeti 
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The Role of Transaction Cost and Market Concentration in the Development 
of the Electronic Warehouse Receipts Market 

 
 
Abstract 

  

Since 2005, factors that have taken precedence in assessing the licensed storage 
system in Turkey include factors for the establishment and operation of the system. 
The construction of sufficiently licensed warehouses in accordance with standards, 
attractive licensed depository investments with a variety of tax regulation and 
support, streamlining licensing terms and fees into an appropriate framework for 
licensed depositors, integrating regulatory institutions or enterprises into the system 
of public-qualified enterprises, facilitating access to financial through the system, 
securing assets in the system under the second group of guarantees by banks, 
securing remuneration funds or miscellaneous practices for products or investors 
involved in the system is a key factor for the development of the system in Turkey. 
Electronic Warehouse Receipt trade started on the 10 Commodity Exchange 
platforms as of the end of 2013 and continues on the Turkish Mercantile Exchange 
(TMEX), established on June 8, 2018, and commenced on July 26, 2019. Diversified 
product and product-related activities in the agricultural trading ecosystem have 
started to make clear the importance of transaction costs, transaction speed, 
transaction reliability and risk management. The fact that a structure offering 
exchange services is not satisfactory among market actors and stakeholders in terms 
of risk, speed, trust and cost factors will not support the development of a sustainable 
market structure. How possible is it that a market for which the transaction costs are 
not optimal, that is susceptible to excessive volatility and that does not span the base 
could deepen and attract investors? In this study, the nature of the transaction costs 
taking place in the TMEX is presented within the scope of an exemplary practice, 
and the effect of transaction costs on the intent of investors to perform transactions 
and on market development are discussed. 

Keywords: Market Development, Agricultural Commodity Trading, Transaction 
Cost 
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Özet 

 Bu çalışmada, işlevsel okuryazarlık becerisine sahip nesiller yetiştirecek olan sınıf öğretmeni 
adaylarının işlevsel okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi için İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim 
gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışmada seçkisiz atamanın olmadığı 
örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılarak gönüllü öğrencilerden 
oluşan örneklem belirlenmiştir. Çalışma örneklemi bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 
sınıf öğretmeni adaylarının 165’i ile oluşturulmuştur. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarına 
yönelik İşlevsel Okuryazarlık Ölçeği geliştirilmesi amaçlandığı için nicel araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacı tarafından 
hazırlanan ölçek uzman görüşleri doğrultusunda şekillendirilerek sınıf öğretmeni adaylarına 
uygulanmış ve elde edilen verilere SPSS 23.0 programında Açımlayıcı Faktör Analizi 
uygulanmıştır. Analizin tekrarlı uygulamalarından ve gerekli durumlarda maddelerin 
çıkarılmasının ardından ölçekte kalan 15 madde 3 boyutta toplanmış ve bu boyutlar 
Okuryazarlık Gelişimi, Bilişsel Farkındalık Stratejileri ve Aktüelite olarak adlandırılmıştır. 
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Özet 

 Elektronik ticaretin büyümesi ve gelişmesine paralel olarak, ürünlerin tüketicilere 
ulaştırılması rolünü üstlenen, kargo firmaları da aynı hız ile büyümektedirler. Ürünün 
ulaştırılması sırasında birtakım hizmetler sunan kargo firmalarının, hizmet çeşitlendirmesi, 
uzun vadeli karlarını koruması ve önleyici faaliyetleri mümkün kılmaları için hizmet hatalarının 
tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de faaliyet göstermekte olan 
üç kargo firması (Aras, MNG ve Yurtiçi) ile ilgili çevrimiçi müşteri şikâyetlerini kategorize 
etmek suretiyle, müşteri şikâyetlerinde ağırlık kazanan faktörleri ortaya koymak ve bu 
şikâyetleri kargo firmaları özelinde karşılaştırmak. Araştırma keşifsel bir çalışma olup 
www.sikayetvar.com sitesi üzerinden söz konusu üç kargo işletmesi için yapılmış toplamda 300 
adet şikâyet, içerik analizi yöntemi kullanılarak MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. 
Değerlendirmelerde tekrar edilme sıklıklarına göre sırasıyla ürün teslimatı, teknoloji, hizmet 
kalitesi, iletişim ve fiyat olmak üzere 5 adet ana kod ve 33 adet alt kod elde edilmiştir. İki vaka 
analizi sonuçlarında; Yurtiçi Kargo (geri dönen ürün, web sitesinin kalitesizliği, sahte kargo 
kodu vb.) ve MNG kargo (iade kargoyu adresten teslim almama, eksik ürün, kargonun şubeden 
çalınması vb.) arasında şikâyetlerde farklılıklar görülmüştür. Yurtiçi Kargo (takip kodu, self 
servis, sahte kargo kodu vb.) ve Aras Kargo (yanlış bilgilendirme mesajı, eksik ürün, güvensiz 
firma ile çalışma vb.) arasında görülen farklı şikâyetler de bulunmaktadır. Son olarak MNG 
(kargonun şubeden çalınması, yapılan şikâyetin platformdan kaldırılmasının istenmesi vb.) ve 
ARAS Kargo (iadesi alınan ürünün gönderilmemesi, yanlış bilgilendirme mesajı, güvensiz 
firma ile çalışma vb.) arasındaki şikâyet farkları değerlendirilmiştir. Çalışma, kargo firmalarına 
hizmet çeşitlendirmesi ve iyileştirilmesi alanlarında öneriler sunmakta ve kargo lojistiğine 
katkıda bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müşteri Memnuniyeti, Şikâyet, Üçüncü Parti Şikâyet Platformu, Kargo 
Hizmetleri, Lojistik 
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Customer Complaints Regarding Cargo Sellers: Content Analysis 
 
 
Abstract 

  

In parallel with the growth and development of electronic commerce, cargo 
companies that take on the role of delivering products to consumers are also growing 
at the same pace. It is important to detect service errors in order for the courier 
companies that provide some services during the delivery of the product to diversify 
their services, protect their long-term profits and enable preventive actions. The aim 
of this study; To categorize online customer complaints about three cargo companies 
(Aras, MNG and Yurtiçi) operating in Turkey, to reveal the factors that gain weight 
in customer complaints and to compare these complaints specifically to cargo 
companies. The research is an exploratory study, and a total of 300 complaint for the 
three cargo businesses on the website www.sikayetvar.com were analyzed with the 
MAXQDA program using the content analysis method. As a results of two case 
studies; There were differences in complaints between Yurtiçi Cargo (returned 
product, poor quality of the website, fake cargo code, etc.) and MNG Cargo (not 
receiving the return cargo at the address, missing product, theft of the cargo from the 
branch, etc.). There are also different complaints between Yurtiçi Cargo (tracking 
code, self-service, fake cargo code, etc.) and Aras Cargo (false information message, 
missing product, working with an unsafe company, etc.). Finally, the complaint 
differences between MNG (theft of the cargo from the branch, requesting the removal 
of the complaint from the platform, etc.) and ARAS Cargo (not sending the returned 
product, wrong information message, working with an insecure company, etc.) were 
evaluated. The study provides suggestions to cargo companies in the fields of service 
diversification and improvement and contributes to cargo logistics. 

Keywords: Customer Satisfaction, Complaint, Third Party Complaint Platform, 
Cargo Services, Logistics 
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 Fen bilimleri dersinde yer alan “Saf madde ve Karışımlar” konuları genellikle öğrencilerin 
öğrenmekte zorlandıkları ve kavram yanılgılarına sahip oldukları konulardandır. Bu nedenle, 
seçilen bu konular kavram karikatürü ve eğitsel drama tekniğiyle işlenerek öğrencilerin daha 
iyi öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, kavram karikatürleri ve eğitsel 
drama tekniğinin 7. Sınıf öğrencilerinin karışımlar ve saf madde konusundaki başarılarına 
etkisini incelemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ili sınırları içinde yer alan 
Akalan köyünde bulunan bir devlet ortaokulunun 7. Sınıfına devam eden 43 öğrenci 
oluşturmaktadır. Araştırmacının görev yaptığı okulda sadece iki tane yedinci sınıf olduğundan 
dolayı zayıf deneysel desenlerden biri olan eşitlenmemiş ön test-son test kontrol gruplu desen 
kullanıldı. Deney grubunda dersler kavram karikatürleriyle zenginleştirilmiş eğitsel drama 
tekniğiyle işlenirken kontrol grubunda mevcut fen bilimleri öğretim programına göre işlendi. 
Testlerin uygulanması ve eğitimlerin yürütülmesi süreci yedi haftada tamamlandı. Çalışmadan 
elde edilen nicel veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edildi. Bu araştırmada nicel 
veriler için araştırmacılar tarafından hazırlanan saf madde ve karışımlar konularının 
kazanımlarını içeren akademik başarı testi kullanıldı. Ayrıca, çalışma sonucunda deney grubu 
öğrencilerinin kavram karikatürleri ve eğitsel drama tekniğine yönelik görüşlerini yazılı olarak 
belirlemek amacıyla öğrenci görüşme formu uygulandı. Deney ve kontrol gruplarına ön test ve 
son test olarak saf madde ve karışımlar konusuyla ilgili akademik başarı testi uygulandı. 
Uygulanan testlerden elde edilen bulgulara göre akademik başarıda deney grubu lehine anlamlı 
farklılık olduğu belirlendi. Deney grubunu oluşturan öğrencilere uygulanan görüşme 
formundan elde edilen sonuçlara göre kavram karikatürleri ve eğitsel drama tekniğiyle işlenen 
derslerden zevk aldıkları ve yapılan etkinliklerin birlikte başarma duygularına olumlu katkılar 
yaptığına yönelik ifadeler kullandıkları görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Saf Madde ve Karışımlar, Eğitsel Drama, Kavram Karikatürleri, Fen 
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 Ülkemizde Okul Öncesi Eğitim, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğrenim olmak üzere insanların 13 
yılı eğitim kurumlarında geçmektedir. Bu eğitim kurumları kendi içinde de değişiklik 
göstermekte, bazıları barınma, üretim, imalat faaliyeti de göstermektedir. Eğitim kurumları her 
yaştan her kesimi yakından ilgilendiren yaşam alanlarıdır. Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz yuvalardır. Faydalı ve etkili bir eğitimin 
gerçeklemesi için öğrencilerin ve tüm çalışanların kendini güven içinde hissetmesi büyük önem 
taşımaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hedefine daha 
rahat ulaşır ve öğrencilerin geleceğe daha güvenle bakmalarına yardımcı olur. Öğrencilerimizin 
günün büyük kısmını geçirdiği okullarda güven içinde olması, sağlıklı bir ortamda eğitim 
görmesi ülkemiz adına da önemlidir. Çünkü sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyüyüp yetişen 
nesiller, fizyolojik ve duygusal manada da sağlıklı olacaklardır. Geleceğimizin teminatı 
gördüğümüz öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek eğitim sisteminin görevidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı, dünyada ve ülkemizde ön palan çıkan iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı 
çalışmalara daha fazla hassasiyet göstermeye başlamıştır. 6331 sayılı kanun yayınlanmadan 
öncede iş güvenliği çalışmaları eğitim sisteminde yapılmakta, özellikle meslek liselerinde ders 
olarak iş güvenliği okutulmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim 
kurumları ile bu kurumlardaki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları incelenmiş, Zonguldak ilinde 
bulunan 39 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile 
Mesleki Eğitim Merkezinde görev yapan yaklaşık 200 eğitim yöneticisinin (müdür, müdür 
başyardımcısı, müdür yardımcısı) iş sağlığı ve güvenliği konusunda ki görüşleri 
değerlendirilmiştir. 
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Managers' Views On Occupational Health and Safety Practices in Schools 
Affiliated to the Ministry of National Education 

 
 
Abstract 

  

In our country, people spend 13 years in educational institutions, including Pre-
School Education, Primary School, Secondary School and Secondary Education. 
These educational institutions also vary within themselves, some of them also show 
shelter, production and manufacturing activities. Educational institutions are living 
spaces that are closely related to all segments of all ages. They are the homes that we 
entrust our children and youth, who are the guarantee of our future. For the 
realization of a useful and effective education, it is of great importance that students 
and all employees feel safe. Educational activities carried out in a safe and healthy 
environment reach their goals more easily and help students to look to the future with 
more confidence. It is also important for our country that our students spend most of 
their day in safety in schools and that they receive education in a healthy 
environment. Because the generations that grow up in healthy and safe environments 
will also be healthy in physiological and emotional terms. It is the duty of the 
education system to train our students, whom we see as the guarantee of our future, 
in the best possible way. The Ministry of National Education has started to show 
more sensitivity to its work in the field of occupational health and safety, which is 
prominent in the world and in our country. Before the Law No. 6331 was published, 
occupational safety studies were carried out in the education system, and 
occupational safety was taught as a course especially in vocational high schools. In 
this study, vocational and technical education institutions in our country and the 
occupational health and safety studies in these institutions were examined, and 
approximately 200 education administrators (director, assistant principal, principal, 
assistant principal, director) working in 39 Vocational and Technical Anatolian High 
Schools, Multi-Program Anatolian High Schools and Vocational Education Centers 
in Zonguldak province were examined. assistant manager) opinions on occupational 
health and safety were evaluated. 

Keywords: Work Safety, Vocational Training 
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Öğrencı̇lerı̇n Eleştı̇rel Okuma Becerı̇sı̇nı̇ Etkı̇leyen Faktörler: Bı̇r Meta-Analı̇z 
Çalışması 
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Özet 

 Bu araştırmanın amacı, meta analiz yöntemini uygulayarak öğrencilerin eleştirel okuma 
becerisini etkileyen faktörler ile ilgili genel bir yargıya ulaşmaktır. Bu hedef doğrultusunda 
2006-2021 yılları içinde ulusal seviyede yapılan yüksek lisans tezleri ve hakemli dergilerde 
yayımlanan kabul görmüş araştırmalar taranarak eleştirel okuma becerisini etkileyen faktörler 
ile ilgili bilgi yönünden zengin çalışmalar bu araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın tarama 
evresinde “eleştirel, eleştirel okuma, eleştirel okuma becerisi” gibi kelimeler anahtar sözcük 
olarak seçilmiştir. Araştırma içinde incelenecek bilimsel makalelere ulaşmak için Google 
Akademik arama motoru, TUBİTAK ULAKBİM, Ebsco ve Dergipark veri uzantıları 
kullanılırken, lisansüstünde yapılan tezlere Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde 
bulunan tezlerden ulaşılmıştır. Çalışmada öğrencilerin; sınıfının, cinsiyetinin, yaşadığı yerleşim 
yerlerinin, anne-babasının eğitim seviyesinin, içinde bulunduğu ekonomik koşulların eleştirel 
okuma becerisine ne derecede katkı sağladığını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar 
incelenmiştir. Meta-analiz çalışmasına dâhil edilecek araştırmalar seçilirken bazı ölçütler 
doğrultusunda karar verilmiştir. Bunlar; 2006 ile 2021 yılları arasında yapılmış çalışma 
sonuçları olması, standart sapma ve ortalama değerlerinin bulunması, araştırmaların Türkçe 
hazırlanmış olması ve çalışmalardaki dağılımın normalliği gibi ölçütlerdir. Meta-analize 
katılma ölçütlerini sağlayan 13 yüksek lisans tezi ve 31 makaleden oluşan toplam 44 çalışmanın 
genel etki büyüklükleri ve etki büyüklükleri incelenmiştir. Çalışmada ortaya çıkan meta-
analitik düzeydeki etki analizleri verileri için çalışmaların aritmetik ortalamaları, örneklem 
sayıları, t ve p değerleri ile standart sapma sayısal verileri hesaplanmıştır. Meta-analiz içindeki 
araştırma sonuçlarının istatistiksel anlamlılık seviyesi p=0,05 şeklinde kabul edilmiştir. 
Ulaşılan etki büyüklükleri düzeyi heterojen bir yapıya sahip olduğu için rastgele etkiler modeli 
çalışmaya daha uygundur. Meta-analizdeki istatistiksel veriler sonucunda kitaplığı bulunma 
değişkenine göre bulunanların, cinsiyet etkenine göre kız öğrencilerin, anne- baba eğitim 
seviyesine göre annenin lisans babanın lise eğitim düzeyinde olanların ve ailenin gelir düzeyi 
değişkenine göre aile geliri orta seviyede olan öğrencilerin eleştirel okuma becerisine ulaşma 
oranının daha yüksek boyutta olduğuna ulaşılmıştır. 
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Factors Affectıng Students' Crıtıcal Readıng Skılls: A Meta-Analysıs Study 
 
 
Abstract 

  

The main purpose of this research is to reach a general judgment about the factors 
affecting students' critical reading skills by applying the meta-analysis method. In 
line with this goal, studies rich in information about the factors affecting critical 
reading skills were included in this study by scanning the master's theses made at the 
national level and accepted studies published in peer-reviewed journals in the years 
2006-2021. While selecting the studies to be included in the meta-analysis study, was 
decided in line with some criteria.These are the criteria such as the results of the 
studies conducted between 2006 and 2021, the standard deviation and mean values, 
the fact that the studies were prepared in Turkish, and the normality of the 
distribution in the studies.The overall effect sizes and effect sizes of 44 studies 
consisting of 13 master's theses and 31 articles that met the criteria for participating 
in the meta-analysis were examined. The arithmetic means, sample numbers, t and p 
values, and standard deviation numerical data of the studies were calculated for the 
meta-analytic level effect analysis data revealed in the study. The statistical 
significance level of the research results in the meta-analysis was accepted as p=0.05. 
The random effects model is more suitable for the study since the effect size level 
reached has a heterogeneous structure. As a result of the statistical data in the meta-
analysis, students with a library according to the variable of presence, female 
students according to the gender factor, students with a bachelor's degree and a high 
school education level according to the education level of the parents, and students 
with a medium family income according to the income level of the family have 
higher critical reading skills. size has been reached. 

Keywords: Critical, Critical Reading, Critical Reading Skill, Meta-Analysis. 
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Özet 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında performans kadar önemli bireysel çıktılardan biri de örgütsel 
vatandaşlık davranışlarıdır. Bu konuda bazı ampirik çalışmalar olmasına karşın alan yazında 
algılanan motivasyon iklimi ile birlikte örgütsel atikliğin bireylerin örgütsel vatandaşlık 
davranışlarına etkilerini ele alan oldukça sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Dolayısıyla 
bu konudaki bulgu eksikliğini gidermek maksadıyla bu çalışma algılanan motivasyon ikliminin 
aracı değişken olduğu bir modelde örgütsel atikliğin örgütsel vatandaşlık davranışlarını nasıl 
ve ne yönde etkilediğini tespit etmeye odaklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, örgütsel atiklik 
ve algılanan motivasyon ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkilerini ortaya 
koymak ve örgütsel atiklik ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkide algılanan 
motivasyon ikliminin aracı etkisini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini, Nevşehir ilindeki 
kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sporcular oluşturmaktadır (n=405). Çalışmanın 
verileri, Sharifi ve Zhang’ın (1999) örgütsel atiklik ölçeği, Nerstad, Roberts ve Richardsen 
(2013) tarafından geliştirilen algılanan motivasyon iklimi ölçeği ve Podsakoff ve diğerlerinin 
(1990) örgütsel vatandaşlık davranışları ölçeğini kapsayan bir anket formu yardımıyla 
toplanmıştır. Bu veriler dikkate alınarak araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yapısal 
eşitlik modellemesi, hiyerarşik regresyon analizi ve Preacher ve Hayes (2008) tarafından 
önerilen Process Makrosu yardımıyla BC Örnekleme Yöntemi uygulanmıştır. Araştırma 
bulgularına göre, örgütsel atikliğin hem örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) hem de algılanan 
motivasyon iklimini pozitif etkilediği gözlenmiştir. Buna ilaveten algılanan motivasyon 
ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca örgütsel atikliğin ÖVD’nin boyutlarından özgecilik, nezaket, centilmenlik, vicdanlılık 
ve sivil erdem üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Öte yandan algılanan 
motivasyon ikliminin, örgütsel atiklik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide aracı 
etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte algılanan motivasyon ikliminin hem 
örgütsel atiklik ile vicdanlılık ilişkisinde hem de örgütsel atiklik ile sivil erdem ilişkisinde aracı 
etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Son olarak bu çalışmanın kısıtları olduğu belirtilmiş, 
çalışmada yapılan tespitlerle ilişkili olarak yöneticilere ve sporculara yönelik öneriler ve 
gelecekte bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
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The Effects of Organızatıonal Agılıty and Perceıved Motıvatıonal Clımate On 
Organızatıonal Cıtızenshıp Behavıors: the Case of Nevsehır Provınce 

 
 
Abstract  

Organizational citizenship behaviors are one of the individual outcomes as important 
as performance in public institutions and organizations. Although there are some 
empirical studies on this subject, there are very limited studies in the literature that 
deal with the effects of perceived motivational climate and organizational agility on 
individuals' organizational citizenship behaviors. Therefore, in order to eliminate the 
lack of evidence on this subject, this study focuses on determining how and in what 
way organizational agility affects organizational citizenship behaviors in a model in 
which the perceived motivational climate is a mediating variable. The aim of this 
research is to reveal the effects of organizational agility and perceived motivational 
climate on organizational citizenship behaviors and to determine the mediating effect 
of perceived motivational climate on the relationship between organizational agility 
and organizational citizenship behaviors. The research sampling consists of athletes 
in public institutions and organizations in Nevşehir Province (n=405). The data of 
the study collected with the help of a questionnaire including Sharifi and Zhang's 
(1999) organizational agility scale, the perceived motivational climate scale 
developed by Nerstad, Roberts, and Richardsen (2013), and the organizational 
citizenship behaviors scale of Podsakoff et al. (1990). Considering these data, 
Structural Equation Modelling, Hierarchical Regression Analysis and BC Sampling 
Method with the help of Process Macro suggested by Preacher and Hayes (2008) 
applied to test the hypotheses of the research. According to the research findings, it 
observed that organizational agility positively affected both organizational 
citizenship behavior (OCB) and perceived motivational climate. In addition, it 
determined that the perceived motivational climate had a positive effect on 
organizational citizenship behavior. Moreover, it revealed that organizational agility 
had a positive effect on altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness and 
civic virtue, which are the dimensions of OCB. On the other hand, it determined that 
the perceived motivational climate had a mediating effect on the relationship 
between organizational agility and organizational citizenship behavior. However, it 
observed that the perceived motivational climate had a mediating effect both on the 
relationship between organizational agility and conscientiousness, and on the 
relationship between organizational agility and civic virtue. Finally, it stated that 
there were some limitations of this study, suggestions for managers and athletes 
given based on the findings of the study, and some suggestions made for researchers 
who will work in this field in the future. 

Keywords: Organizational Agility, Perceived Motivational Climate, 
Organizational Citizenship Behaviors and Athletes  



 

 52 

Sözlü Sunum 

 
ORCID ID: 0000-0001-5641-7604 

 

Örgütsel Politika Üzerine Sistematik Literatür Taraması ve Bibliyometrik Analiz 
 

Ayhan Öztürk1 
 

1Bursa Uludağ Üniversitesi 
*Corresponding author: Ayhan Öztürk 

 

Özet 

 Çalışanların kişisel ya da grup menfaatleri doğrultusundaki davranışlarını açıklayan örgütsel 
politika kavramı, işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşmaları konusunda oldukça etkin bir rol 
oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, işletmeler açısından son derece önem arz eden örgütsel 
politika kavramının literatürde nasıl bir yol izlediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Dolayısıyla örgütsel politika ile ilgili yayımlanan makaleler Web of Science (WoS) veri 
tabanından elde edilerek, bibliyometrik analiz tekniğiyle incelenmiştir. Elde edilen veriler 
VOSviewer (version 1.6.18) programından faydalanılarak bilimsel haritalama yöntemiyle 
görselleştirilmiştir. Veri toplama aşamasında Web of Science Core Collection veri tabanında 
“organizational politics” kelimeleriyle başlık, özet ve anahtar kelimeler kapsamında bir tarama 
yapılmıştır. 24.07.2022 tarihinde sadece makale düzeyinde yapılan taramada herhangi başka 
bir kısıtlama gerçekleştirilmemiştir. Sonuç olarak 743 makaleye ulaşılmıştır. Örgütsel politika 
ile ilgili ilk makalelerin 1980 yılında ortaya çıktığı saptanmıştır. 1980 yılından itibaren giderek 
artan bir ivmeyle yaygınlaşan kavram hakkında en fazla makalenin ise 2020 yılında literatürde 
kendine yer edindiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Örgütsel Politika, Sistematik Literatür Taraması 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

 

Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis On Organizational 
Politics 

 
 
Abstract 

  

The organizational politics explains the behavior of employees in line with personal 
or group interests and plays a very active role in achieving the goals and objectives 
of enterprises. In this context, this study aims to reveal and uncover how the concept 
of organizational politics, which is vital for businesses, has developed and studied 
hitherto. Therefore, the articles published on organizational policy are obtained from 
the Web of Science (WoS) database and analyzed with the bibliometric analysis 
technique. The data are visualized with the scientific mapping method by using the 
VOSviewer (version 1.6.18) program. During the data collection phase, a search was 
conducted in the Web of Science Core Collection database with the words 
“organizational politics” within the scope of the title, summary, and keywords. The 
search is conducted on WoS articles on 24.07.2022, and no further restrictions or 
filters are applied. As a result, 743 articles were analyzed. The findings show that the 
first articles on organizational politics appeared in 1980. We observed that this 
concept has become increasingly widespread since 1980 and has gained a place in 
the literature in 2020. 

Keywords: Bibliometric Analysis, Organizational Politics, Systematic Literature 
Review 
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 Araştırmanın amacı; özel yetenekli öğrencilerin farklı değişkenler açısından 
mükemmeliyetçilik, öz-şefkat ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre; özel yetenekli öğrencilerin cinsiyetine göre olumlu ve 
olumsuz mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı puanları istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
göstermemiştir. Ancak öz-şefkat puanların ortancası kız öğrencilerde 34 iken, erkek 
öğrencilerde 39’dur. Cinsiyete göre öz-şefkat puanların ortancası istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık göstermiştir. Özel yetenekli öğrencilerin anne-baba eğitimine göre olumlu ve olumsuz 
mükemmeliyetçilik , benlik saygısı ve öz-şefkat puanları istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
göstermemiştir. Sosyal medyada üç saat ve üzerinde zaman geçirenlerde olumlu 
mükemmeliyetçilik puan ortancası 22 olup en düşük düzeydedir. Buna göre sosyal medyada 
geçirilen süre arttıkça olumlu mükemmeliyetçilik düzeyi düşmektedir. Sosyal medyada bir 
saatten az zaman geçirenlerde öz-şefkat puanı ortancası 39 ile en yüksek düzeydedir. Buna göre 
sosyal medyada geçirilen süre azaldıkça öz-şefkat düzeyi artmaktadır. Öğrencilerin sosyal 
medyada geçirilen süre ile benlik saygısı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Araştırmanın sonucunda, kardeş sayısı üç ve üzeri olanlarda olumsuz mükemmeliyetçilik puan 
ortancası anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Kardeş sırası üç ve üzerinde olanlarda ise olumlu 
mükemmeliyetçilik puan ortancası 26 olup anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur. Buna göre 
kardeş sayısı 3 ve üzerinde olanların olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri olumlu 
mükemmeliyetçilik düzeylerine göre daha yüksek çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre 
öğrencilerin kardeş sayılarına göre öz-şefkat puanları istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
göstermiştir. Kardeş sayısı iki ve daha az olan öğrencilerin öz-şefkat puanı ortancası 38 iken, 
üç ve üzeri kardeşe sahip olanlarda 34’dür. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin kardeş 
sayılarına göre benlik saygısı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırma 
sonucuna göre öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça olumlu mükemmeliyetçilik puanları 
azalmıştır. Araştırma sonucuna göre katılımcıların öz-şefkat ve benlik saygısı puanları ile sınıf 
düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Özel yetenekli öğrencilerin tanılanma 
alanlarına göre olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik puanları, benlik saygısı puanları ve öz-
şefkat puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermemiştir. 
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 Küresel rekabetin artmasıyla beraber çalışanların sorumlulukları, yaptıkları işin yoğunluğu 
ve maruz kaldıkları iş baskısı önemli ölçüde artırmıştır. Örgütlerde yaşanan bu olumsuz 
değişiklikler, çalışanlarda iş yaşam kalitesinin nasıl artırılacağının tespit edilmesine yönelik 
araştırmalara olan ilgiyi artırmıştır. Bu ilginin temelinde bir organizasyonun başarılı olabilmesi 
için çalışanların hem işlerinde hem de iş dışı yaşamlarında mutlu olmalarıyla sağlanabileceği 
gerçeğidir. İş yaşam kalitesi, çalışanın iş ve özel hayatındaki dengeyi diğer bir deyişle ile uyumu 
ifade etmektedir. Bu uyumu sağlayamayan bir çalışanın, iş yerindeki pozisyonu veya statüleri 
ne olursa olsun verimli olamayacağı ve örgütsel başarıya katkı sağlayamayacağı literatürde 
sıklıkla vurgulanmaktadır. Psikolojik güçlendirme, çalışanlarda stresi azaltarak, iş ortamında 
yaşanan yoğunluk ve iş baskısı ile baş edebilmeyi sağlamaktadır. Dolayısı ile psikolojik 
güçlendirme, bir çalışanın yoğun fiziksel ve duygusal dinamikler altında çalışabilmesini 
kolaylaştırarak iş yaşam kalitesindeki dengeyi kurmaya yardımcı olabilir. Bu görüşten hareketle 
araştırma, psikolojik güçlendirmenin iş yaşam kalitesi üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. 
Literatür, sıklıkla kuşakların farklı karakteristik özelliklerinin olduğunu ve bu nedenle tutum ve 
davranışlarında belli farklılıkların olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu nedenle araştırmada ayrıca 
psikolojik güçlendirmenin iş yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin kuşaklara göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanan 
anketler Ankara’daki yiyecek ve içecek işletmeleri çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırmada, 
kuşak farkını oluşturan yaş kriteri dikkate alınarak tabakalı örneklem metodu kullanılmıştır 
(N=308). Hatalı doldurulduğu düşünülen veya eksik verileri fazla olan (%50’den fazla veri 
eksikliği) 11 anket araştırmadan çıkarılmıştır. Sonuç olarak araştırmada 298 geçerli anket verisi 
elde edilmiştir (X kuşağı: 102, Y kuşağı: 105, Z kuşağı: 101). Veriler AMOS-18 ve SPSS-24 
programları kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları X ve Y kuşağında psikolojik 
güçlendirmenin iş yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu, bununla birlikte Z 
kuşağında ise psikolojik güçlendirmenin iş yaşam kalitesi üzerinde herhangi bir etkisinin 
bulunmadığını göstermektedir. 
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Özet 

 Fiziksel görünüm, insanların diğerlerini değerlendirmek için kullandıkları en belirgin 
özelliklerden biridir. İnsanlar, çeşitli sosyal durumlarda fiziksel olarak çekici insanlar hakkında 
olumlu çıkarımlar yapma eğiliminde olduğu bir hale etkisi eğilimi göstermektedir. Fiziksel 
olarak çekici bir kaynak, markalara, ürünlere ve reklama dayalı değerlendirmelere yönelik 
tutum değişikliğini kolaylaştırmaktadır. Reklamlarda çekici kişilerin kullanılmasının, 
iletişimcinin algılanan inanılırlığını ve dolayısıyla ikna edilebilirliğini artırabileceğini ya da bir 
"hale etkisi" yaratarak, iletişimin inanılırlığını ve mesajın kabulünü artırarak bir reklamın 
etkinliğini potansiyel olarak artırabileceğini göstermektedir. Çalışmada, tasarlanan reklamlar 
kadın katılımcılara gösterilerek reklama ve reklamdaki uzman kişilere yönelik tutumları ve 
satın alma niyetleri etrafında yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile reklamın ve kaynağın 
ikna ediciliği, inandırıcılığı ve onaylayıcı-ürün arasındaki eşleşmeye yönelik algıları 
sorgulanmıştır. 18 katılımcının verdiği cevaplara göre kaynağın fiziksel olarak çekici 
algılanmasının, reklamın dikkat çekici olmasını ve satın alma niyetini olumlu etkilediği, 
kaynağın uzman ve alanında yetkin olarak algılanmasının ise reklama ve uzman kişiye yönelik 
tutumları olumlu olarak etkilediği görülmüştür. 
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The Effects of Source Attractiveness and Proficiency in Advertising On 
Consumer Perception 

 
 
Abstract 

  

Physical appearance is one of the most distinctive features people use to evaluate 
others. People tend to have a halo effect in which they tend to make positive 
inferences about physically attractive people in various social situations. A 
physically attractive resource facilitates attitude change towards brands, products, 
and ad-based reviews. It shows that the use of attractive people in advertisements can 
potentially increase the effectiveness of an advertisement by increasing the perceived 
credibility and therefore persuasiveness of the communicator, or by creating a "halo 
effect", increasing the credibility of the communication and the acceptance of the 
message. In the study, designed advertisements were shown to female participants. 
Semi-structured interview questions were asked about their attitudes towards the 
advertisement and the proficient people in ads, and their purchase intentions. 
Participants’ perceptions of the persuasiveness and credibility of the advertisement 
and the source, and the match-up between the endorser-product were questioned. 
According to the answers given by the 18 participants, it was seen that perceiving 
the source as physically attractive draws attention to the advertisement and positively 
affects the purchase intention, while the perception of the source as proficient and 
competent in the field positively affects the attitudes towards the advertisement and 
the proficient. 

Keywords: Halo Effect, Advertising, Physical Attractiveness, Proficiency, Match-
Up 
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Özet 

 Bu araştırmada öğretmen adaylarının kendi öğretimleri hakkında neleri değiştirip neleri 
geliştireceği hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla öz yansıtma süreçleri 
incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinin bahar döneminde 
öğretmenlik uygulaması dersi alan dört sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışmada 
nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri video 
kayıtları, gözlemler, görüşmeler ve ses kayıtları ile toplanmıştır. Araştırmanın veri analizi 
sürecinde araştırma konusu ile ilgili ana tema, kategoriler ve kodlar belirlenmiştir. Daha sonra 
bu kategori ve kodların içerikleri tanımlanarak veri analiz çerçevesi oluşturulmuştur. Toplanan 
verilerden elde edilen bulgular incelenerek öğretmen adaylarının öz yansıtma süreçleri 
yorumlanmıştır. Öğretmen adayları öz değerlendirme bölümünde genel olarak zaman yönetimi 
konusunda sıkıntı yaşamışlardır. Sınıf hakimiyeti sağlayamadıklarını fark etmişlerdir. Öğretim 
sürecini genel olarak etkin kullandıklarını belirtmişlerdir. Öz tepki bölümüne bakıldığında 
genel anlamda öğretmen adaylarının kendi öğretim süreçlerine ilişkin tepkilerinde 
memnuniyetleri ve memnuniyetsizlikleri eşit oranda bulunmuştur. 
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 Bağlam Değerlendirme Program ile ilgili tüm faktörler ve mevcut durum analiz edilir. 
Aşamanın amacı, hedeflere temel olacak bilgilerin toplanması ve bu bilgilere göre hedeflerin 
belirlenmesidir. Bağlam değerlendirilmesinde özellikle karşılanamayan ihtiyaçlar, kaçırılmış 
fırsatlar ve ihtiyaçların neden karşılanamadığı belirlenmeye çalışılır. Bağlam değerlendirmenin 
amacı ilgili çevreyi tanımlamak, bu çevreyle ilgili istenen ve gerçek durumun neler olduğunu 
ortaya koymaktır. Girdi Değerlendirme Girdinin değerlendirilmesi aşaması programın 
amaçlarına ulaşması için kaynakların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi toplamayı esas 
alır. Girdi değerlendirme uzmanları değerlendirme görevini gerçekleştirmek için okulun 
kapasitesini ve mevcut kaynakları belirler, programın hedeflerine ulaşmak için önerilen strateji 
seçeneklerini dikkate alır, seçilen stratejinin hangi araçla uygulanacağına ve programda yer alan 
işlemlerinin tasarımını kolaylaştıracak ihtiyaçların karşılanmasında hangi planın en iyi fayda 
sağlayacağına karar verir. Süreç Değerlendirme Süreç değerlendirmede işlemler, zaman 
çizelgeleri ve ilave edilen konulara göre uygulamaya konulan programlarla ilgilenilir. Süreç 
değerlendirmesi uygulamaya konulan plan ya da programı kontrol ederek uygulama aşaması 
için alınan kararları işaret eder. Plan ne kadar iyi uygulanıyor, hangi problemler başarıyı tehdit 
ediyor, hangi düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır gibi sorular cevaplandığında yapılan 
işlemler denetlenebilir, kontrol edilebilir ve düzeltilebilir. Süreç değerlendirme planlanmış ve 
gerçekleşen etkinlikler arasındaki uyuma karar verilir. Ürün Değerlendirmesi Programın 
amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek ve ortaya çıkacak ürünün, programın 
düzenlenmesine ilişkin kararlar almaya neden olup olmadığını belirlemek amacıyla ürün 
değerlendirmeden yararlanılır. Ürün değerlendirmenin başlıca amacı, programın başarılarını 
değerlendirmek ve netleştirmektir. Hangi sonuçların elde edildiği, ihtiyaçların ne kadarının 
karşılandığı, ders uygulamasından sonra program ile ne yapıldığı gibi soruların sorulması ürün 
değerlendirmede programın başarıya ulaşmasını belirlemek amacıyla önemlidir. 
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 Hz. Mevlana’nın, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’e olan sevgisi ve bağlılığını her eserinde 
ve hakkında geçen bahislerden kolaylıkla anlayabiliyoruz. Hz. Mevlâna en meşhur eseri olan 
Mesnevi’de, sürekli hadislerden örnekler alarak ve hadislerin üzerinden yola çıkarak insanlara 
İslam’ı tebliğ yoluna gitmiştir. Bizde çalışmamızda, Peygamber Efendimizi bu denli seven ve 
ona kalben en derinden bağlı olan insanlara Peygamber sevgisini aşılamak için çaba sarf etmiş 
ve bu yoldaki zorluklardan ötürü yaşadığı diyardan göç etmiş Hz. Mevlana’nın Mesnevi 
eserinde, Hz. Peygamber ve 4 Halifesine yapılan atıflar ve Mesnevi eserinin şerhlerinden Tâhir-
ül Mevlevî’nin “Şerh-i Mesnevi” eserinde yararlandığı hadis-i şerifleri konu aldık. 
Çalışmamızın içeriğinde, Tâhir-ül Mevlevî’nin “Mesnevi Şerhi’nde” geçen Farsça metinler ve 
Farsça metinlerin tercümesi, Tâhir-ül Mevlevi’nin şerhi ve beyitlerde geçen konular ile ilgili 
hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler ve naçizane kendimizce yapılan yorumlamalar, yine bahsi 
geçen şerhi mesnevinin 13. 14. Ciltlerindeki beyitlerin, içinde Hz. Peygamber ve 4 Halifenin 
bulunma istatistiği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
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 Erken dönem Türkiye Cumhuriyeti’nde birçok salgın hastalıkla mücadeleye girişilmiş olup 
bunlardan biri de çiçektir. Cumhuriyet Dönemi’nde çiçek, Türkiye’ye genellikle yurt dışından 
sirayet eden bir hastalık olmuştur. Prevantif çabalarda, Türk topraklarında 19. yüzyıldan beri 
uygulanmakta olan çiçek aşısının yaygınlaştırılmasına odaklanılmıştır. Suriye menşeli olan en 
büyük salgında (1929–1931) kitlesel aşılamaya gidilmiş (1 Ağustos 1929—30 Haziran 1931), 
Mardin, Gaziantep, Maraş, Diyarbakır, Siirt, Malatya, Urfa gibi civar güneydoğu illerinde 
aşılananların sayısı bir milyonu geçmiştir. 1925–1932 döneminde ise ülke genelinde on 
milyonu aşkın insan, 1928’de başkent Ankara’da kurulan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi dâhil 
Cumhuriyet kurumlarında üretilen aşılarla aşılanmıştır. Aşılama çalışmalarında sabit sağlık 
teşkilatının yanı sıra seyyar sağlık memurlarından da yararlanılmış, 1930’da yürürlüğe giren 
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile vaka ihbarı ve otuz yaş altı herkesin mükerreren aşılanması 
zorunlu kılınmıştır. Tabiplerin, sağlık memurlarının ve yenidoğanların aşılanmasına özellikle 
önem verilmiştir. 1940’larda ise II. Dünya Savaşı’nın sıhhî koşullar üzerindeki olumsuz etkisi 
nedeniyle küçük çaplı bölgesel salgınlar yaşanmıştır. 1940’ların başlarında İstanbul’da yirmi 
bin civarında vaka, iki bin civarında ölüm kaydedilmiştir. Bu dönemde dolaylı yaptırımlara da 
gidilmiştir; savaş nedeniyle ekmeğin halka karneyle dağıtılmakta oluşundan hareketle, 
aşılanmamış olanlara ekmek karnesi verilmeyeceği duyurulmuştur. Aşılamaya dayalı efektif 
prevantif programlar neticesinde çiçek, küresel eradikasyonundan yirmi sene kadar önce geç 
1950’lerde Türkiye’den silinmiştir. 
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The Historical Campaign Against Smallpox in the Republic of Turkey 
 
 
Abstract 

  

The early Republic of Turkey launched nationwide campaigns against various 
epidemic diseases, including smallpox. In the Republican Period, smallpox often 
spread to Turkey from foreign origins. The efforts of prevention centered on the 
widespread availability of the smallpox vaccine, which had been in use in Turkish 
territories since the 19th century. Mass vaccination was implemented (1 August 
1929—30 June 1931) during the largest epidemic that originated from Syria (1929–
1931), with more than one million vaccinees in neighboring southeastern provinces 
such as Mardin, Gaziantep, Maraş, Diyarbakır, Siirt, Malatya, and Urfa. During the 
years 1925–1932, more than ten million people across the country were vaccinated 
with vaccines produced by Republican institutions including the Central Institute of 
Hygiene, founded in the capital Ankara in 1928. The vaccination activities used 
mobile health officers in addition to the existing, stationary health-care facilities; and 
the Public Hygiene Law, promulgated in 1930, mandated case notification and 
repeated vaccination of the population under the age of thirty years. Particular 
importance was attached to the vaccination of physicians, health officers, and 
newborns. In the 1940s, the adverse effects of World War II on sanitary conditions 
gave rise to small local epidemics. In the early 1940s, about twenty thousand cases 
and over two thousand deaths were reported in Istanbul. The same period also saw 
the use of indirect sanctions; as bread supply was rationed due to the war, it was 
announced that the unvaccinated would not be given a ration card. As a result of 
effective preventive programs based on vaccination, smallpox was eradicated from 
Turkey in the late 1950s, more than twenty years before its global eradication. 
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 Investors aim to achieve a maximum return by assuming a minimum risk. Investors investing 
in the stocks of companies are faced with financial risks such as capital risk, market risk, credit 
risk, and liquidity risk that may arise from the financial structures of the companies. For this 
reason, it is very important for investors to determine the relationship between financial risks 
and firm value. Similarly, the issues of financial risk and firm value are also important issues 
for the sustainability of companies. In the study, the relationship between the financial risks and 
firm values of 12 banks operating in the banking sector whose stocks were continuously traded 
in the index between the years 2019: Q1–2021: Q4, which were among the largest hundred 
companies in Turkey, was determined by panel data analysis. According to the findings, 
liquidity risk negatively affected the Tobin Q ratio, while capital risk and credit risk were 
positively affected. The market value to book value ratio, on the other hand, is affected by 
capital risk positively, liquidity risk and credit risk negatively. 
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The Effect of Fınancıal Rısks On Fırm Value: Banks Sector Case 
 
 
Abstract 

  

Investors aim to achieve a maximum return by assuming a minimum risk. Investors 
investing in the stocks of companies are faced with financial risks such as capital 
risk, market risk, credit risk, and liquidity risk that may arise from the financial 
structures of the companies. For this reason, it is very important for investors to 
determine the relationship between financial risks and firm value. Similarly, the 
issues of financial risk and firm value are also important issues for the sustainability 
of companies. In the study, the relationship between the financial risks and firm 
values of 12 banks operating in the banking sector whose stocks were continuously 
traded in the index between the years 2019: Q1–2021: Q4, which were among the 
largest hundred companies in Turkey, was determined by panel data analysis. 
According to the findings, liquidity risk negatively affected the Tobin Q ratio, while 
capital risk and credit risk were positively affected. The market value to book value 
ratio, on the other hand, is affected by capital risk positively, liquidity risk and credit 
risk negatively. 
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 İnsanlık, tarih boyunca farklı aşamalardan geçmiştir. Toplum yapısı, öncelikle avcı toplum 
ile başlamış ve sırasıyla tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu ve son olarak süper akıllı 
toplumda denilen bilgi iletişim teknolojilerindeki etkileyici değişimlerle bilgi toplumu üzerine 
kurulmuş refah içinde yaşayan, teknolojinin insan merkezli olarak kullanıldığı Toplum 5.0 
(süper akıllı toplum) ile devam etmiştir. Toplum 5.0’ın temel hedefi yaşlanan dünya nüfusuna 
karşı çözümler üretme, sanal ve gerçek dünyanın birlikte bir düzen içinde yaşaması, yapay zekâ, 
nesnelerin interneti (IoT), robotik gibi teknolojilerin toplumun çıkarları doğrultusunda 
kullanılması amacıyla ortaya çıkan bir projedir. Bu çalışmada özellikle Toplum 5.0 ve Yapay 
Zekânın yeni toplum düzeyindeki yeri ve önemi anlatılmıştır. Çalışmada Yapay Zekânın 
Toplum 5.0 için gerekliliği nedenleri ile birlikte ele alınarak incelenmiştir. 
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Artificial Intelligence in the Focus of Society 5.0 
 
 
Abstract 

  

Humanity has gone through different stages throughout history. The structure of 
society started primarily with the hunter society and continued with Society 5.0 
(super smart society), where technology is used in a human-centered way, living in 
prosperity built on the information society with impressive changes in information 
communication technologies called agricultural society, industrial society, 
information society and finally super-intelligent society. The main goal of Society 
5.0 is to produce solutions against the aging world population, to live together in the 
virtual and real world, to use technologies such as artificial intelligence, internet of 
things (IoT) and robotics in the interests of society. In this study, especially the place 
and importance of Society 5.0 and Artificial Intelligence at the new society level are 
explained. In the study, the necessity of Artificial Intelligence for Society 5.0 was 
examined together with the reasons 

Keywords: Artificial Intelligence, Society 5.0, Internet of Things, Information and 
Communication Technologies 

  



 

 67 

Sözlü Sunum 

 
ORCID ID: 0000-0001-5349-7282 

 

Turizm Sektöründe Paylaşım Ekonomisi ve Aşırı Turizm Üzerine Bir Literatür 
Araştırması: Türkiye’deki Lisansüstü Tez Çalışmaları 

 
Öğr.Gör. Tanju Güdük1 , Doç.Dr. Selda Uca2 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

2Kocaeli Üniversitesi 

Özet 

 İklim değişikliği, biyolojik tehditler ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği artan rekabet 
koşulları ile birlikte turizm sektöründe paylaşım ekonomisi ve aşırı turizm kavramları her geçen 
gün daha önemli hale getirmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak literatürdeki çalışmalar 
incelediğinde konu ile ilgili Türkiye’de yayınlanan tezlerin özellikle son yıllarda ivme 
kazandığı görülmektedir. Nitekim Öner (2018) paylaşım ekonomisi platformlarının güven 
oluşturmadaki rolünü, Kaya (2018) ise paylaşım ekonomisine katılımda ulusal kültürün etkisini 
incelemiştir. Paylaşım ekonomisine katılım motivasyonları arasındaki farklılıkları Airbnb ve 
Couchsurfing kullanıcıları kapsamında ele alan Şahbaz (2019), 5’li likert ölçeği ile toplamda 
304 kişi üzerinde nicel bir araştırma gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Tiryakioğlu (2019), tüketicilerin 
paylaşım ekonomisi kullanma motivasyonlarını araştırmıştır. Açar (2019), Airbnb örneği 
üzerinde paylaşım ekonomisinde algılanan hizmet kalitesi modelini doğal dil işleme ile 
incelemiştir. Bu doğrultuda ilk olarak yazılı yorum verileri toplamış ardından dilbilimsel 
analizler yoluyla Airbnb konuklarının psikometrik bilgilerini belirterek kişisel özelliklerini 
ortaya çıkarmıştır. Turizm sektöründe paylaşım ekonomisi platformları kullanım 
motivasyonlarının belirlenmesine yönelik çalışmasında Yıldız (2020), konaklama ve ulaştırma 
hizmetleri üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. İlgili çalışmada anket tekniği ile İstanbul 
destinasyonunda veriler toplayarak paylaşım ekonomisi platformlarına yönelik motivasyon 
unsurları belirlemiş ve ardından paylaşım ekonomisi kabul modelini test etmiştir. Benzer 
şekilde anket yöntemini kullanan Kahraman (2020), kısa süreli konaklama kiralaması yapan eş 
katılımcıların motivasyonlarını turizm paylaşım ekonomisi çerçevesinde araştırmıştır. Ayrıca, 
Özdirek Ulu (2020) Airbnb örneği üzerinde Türkiye’de paylaşım ekonomisi iş modellerini 
kullananların memnuniyetini incelemiştir. Koçak Bilgin (2021) Türk turistlerin paylaşım 
ekonomisine katılma nedenleri ve memnuniyetlerinin belirlenmesini amaçladığı çalışmasında 
Airbnb örneği üzerine bir karma yöntem araştırması gerçekleştirmiştir. Karma yöntemin nitel 
kısmında ise yarı yapılandırılmış görüşme formundan; nicel kısmında ise anket tekniğinden 
yararlanmıştır. Genç (2020), sivil toplum kuruluşları görüşleri çerçevesinde İstanbul’da aşırı 
turizmi değerlendirmiştir. Mutlu (2021), Doğal turistlik alanlardaki aşırı turizm sorununu 
Ayder ve Uzungöl örnekleriyle ele almıştır. Benzer şekilde Kurt (2021), Bozcaada örneği 
üzerinde yerel halkın gözünden turizm destinasyonlarındaki kalabalık ve aşırı turizmi 
araştırmıştır. 
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Özet 

 Kamu yönetiminde hizmetlerin halka sunulması noktasında, 1990'lı yıllarda yeni bir 
paradigma ortaya çıkmıştır. Yeni kamu hizmeti olarak ifade edilen bu değişim, geleneksel kamu 
hizmetlerinin sunumunda ve yeni kamu işletmeciliği ile ortaya çıkan örgütsel verimliliği 
aşmaya yönelik yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Kamu hizmet sunumunda demokrasi, 
vatandaşlık, söylem ve etik gibi evrensel değerleri ortaya çıkaran bu paradigma, örgütlerin 
kamusal yapı ve sistemlerine tekrar dönüşmesini öngörmektedir. Aslında bu paradigma, yeni 
yönetişim yaklaşımlarından biridir. Literatüre daha çok Denhartd'ın eserleri ile girmiştir. Bu 
paradigmayı öne çıkaran kitabında Denhartd, ABD'de hakim olan Yeni Kamu İşletmeciliğinin 
aksayan yönlerine dair kamu hizmet sunumunda yönetişim teori ve pratiklerinin 
uygulanabilirliğini sorgulamaktadır. Bu çalışmada yeni kamu hizmeti teorisi birincil kaynaklar 
çerçevesinde açıklanmak istenmektedir. 
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The New Public Service Paradigm 
 
 
Abstract 

  

In the 1990s, a new paradigm emerged in public administration in terms of providing 
services to the public. This change, which is expressed as the new public service, has 
emerged in the delivery of traditional public services and new concepts to overcome 
the organizational efficiency that has emerged with the new public management. This 
paradigm, which reveals universal values such as democracy, citizenship, discourse 
and ethics in public service delivery, foresees the transformation of organizations 
into public structures and systems. In fact, this paradigm is one of the new 
governance approaches. He entered the literature mostly with the works of Denhartd. 
In his book highlighting this paradigm, Denhartd questions the applicability of 
governance theories and practices in public service delivery regarding the failing 
aspects of the New Public Management prevailing in the USA. In this study, it is 
desired to explain the new public service theory within the framework of primary 
sources. 

Keywords: New Public Service, Public Administration, Paradigm, Change 
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Özet 

 Bu çalışmada, dihidro-dioksazin sınıfından ve antifungal özelliğe sahip (E) - {2- [6-(2-
klorofenoksi)-5-floropirimidin-4-yiloksi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioksazin-3-il)metanon-O 
metiloksim adlı yapı incelenmiştir. Bu yapı, olağanüstü biyolojik performansa sahip 
azoksistrobin ve piraklostrobine benzer yeni bir strobilurin fungisitidir. Çeşitli tahıl ve tarla 
bitkilerindeki hedef mantarın mitokondriyal solunumunu inhibe edebilme uygulamalarında 
kullanılmak üzere yeni geliştirilmiş geniş spektrumlu bir fungusittir. Moleküle ait en kararlı 
kimyasal yapı Gaussian 09 programı ve DFT/ 6-311++G(d,p) metodu yardımıyla elde 
edilmiştir. En kararlı yapının lokal ve global kimyasal aktivite parametrelerini incelerek 
molekülün elektrofilik ve nükleofilik doğası belirlenmiştir. Moleküler yapıdaki hidrojen bağı, 
π-π, katyon-π, elektrostatik, hidrofobik ve Van der Waals kuvvetlerini içeren bu etkileşimleri 
açıklamak için kovalent olmayan etkileşimler (NCI) ve AIM analizleri yapılmıştır. Moleküler 
yapı ile biyolojik aktivite arasındaki ilişkiyi netleştirmek için moleküler elektrostatik potansiyel 
(MEP) ve HOMO-LUMO analizleri yapıldı. Ayrıca, doğal bağ orbitali (NBO) analizi başlık 
kimyasalındaki yük transferini açıklamak için kullanılmıştır. Bu analizler, moleküler 
sistemdeki çeşitli molekül-içi ve moleküller-arası etkileşimleri ve bileşiğin aktivitesi ve 
kararlılığı hakkında bilgi vermiştir. Sonuç olarak, hesaplanan kuantum kimyasal parametreler, 
incelenen yapının düşük reaktivite ve kimyasal stabilite eğiliminde olması biyolojik aktviteye 
sahip olduğunu göstermektedir. 
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The Aım, Elf, Ncı, and Nbo Study of (E) - {2- "6- (2-Klorofenoksi) -5-
Floropirimidin-4-Yiloksi" Fenil} (5,6-Dihidro-1,4,2-Dioksazin-3-Il) Metanon-

O-Metiloksim: A Dft Approach 
 
 
Abstract 

  

In this study, (E) - {2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-
yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2- The structure called dioxazin-3-yl)methanone-O 
methyloxime was investigated. This structure is a new strobilurin fungicide similar 
to azoxystrobin and pyraclostrobin with outstanding biological performance. It is a 
newly developed broad spectrum fungicide for use in inhibiting mitochondrial 
respiration of target fungi in various cereal and field crops. The most stable chemical 
structure of the molecule was obtained with the help of Gaussian 09 program and 
DFT/6-311++G(d,p) method. By examining the local and global chemical activity 
parameters of the most stable structure, the electrophilic and nucleophilic nature of 
the molecule was determined. Non-covalent interactions (NCI) and AIM analyzes 
were performed to explain these interactions involving hydrogen bond, π-π, cation-
π, electrostatic, hydrophobic and Van der Waals forces in the molecular structure. To 
better understand the connection between molecular structure and biological activity, 
HOMO-LUMO and MEP analyses were carried out. Additionally, charge transfer in 
the aforementioned title chemical was explained using natural bonding orbital (NBO) 
research. These analyses provided details on the different intra- and intermolecular 
interactions within the molecular system, as well as the activity and stability of the 
molecule. As a result, the calculated quantum chemical parameters, the low reactivity 
and chemical stability tendency of the studied structure indicate that it has biological 
activity. 
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Özet 

 Avrasya su samuru (Lutra lutra, Linnaeus, 1758), IUCN (Uluslararası Doğa ve Doğal 
kaynakları Koruma Birliği) kriterlerine göre NT (Yakın Tehdit) kategorisinde bulunmaktadır. 
Asya ve Avrupa’nın tamamında, Kuzey Afrika’nın bazı bölgelerinde yayılış gösteren bu tür, 
dünyadaki en geniş dağılım alanına sahip su samuru türü olmasına rağmen popülasyon sayıları 
giderek azalmaktadır. Türkiye’de yapılan araştırmalarda Lutra lutra’ nın orta vadede nesli 
tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği ve bu nedenle koruma stratejilerine temel 
oluşturacak verilerin gerekliliği bildirilmektedir. Bu araştırmada, Bilecik ilinde en son 1996 
yılında kaydı verilen Lutra Lutra türünün güncel varlığının tespit edilmesi, yayılış alanlarını 
tehdit eden faktörlerin belirlenmesi, türün Türkiye ve dünyadaki envanter çalışmalarına yeni 
lokaliteler sağlayarak katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Arazi çalışmaları Sakarya nehrinin 
Bilecik ilinde gelişen yatağı boyunca ayrılan sulak alanlarda gerçekleştirilmiştir. Tür tespitinde 
doğrudan ve dolaylı yöntemler kullanılmıştır. Ayrıca bölge halkı, balıkçılar, avcılar, çiftçiler ile 
görüşülerek bilgiler alınmıştır. Bilecik ilinin sucul ekosistemi bu türün yaşamasına imkan 
verecek şekilde elverişlidir. Ancak gözlemlenen yuva ve ayak izi bulgularına göre su 
samurunun Bilecik ilinin kuzeyinde akan Sakarya nehri kenarındaki yoğun çalılık habitatlarda 
daha yaygın olduğu fotoğraflandırılarak kaydedilmiştir. Sakarya nehrinde türün yayılışını 
engelleyebilecek faktörler arasında drenaj kanalları, barajlar ve kum ocaklarının oluşturduğu 
habitat bozulmaları ile antropolojik etkenlerin neden olduğu su kirliliği saptanmıştır. Bu 
çalışma verileri su samurlarının yayılış alanlarına yeni lokalitelerin eklenmesini ve sonraki 
çalışmalarda bölgede türün koruma stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. 
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 Günümüzde işletmelerin, çok kanallı satış ve hızla artan dijitalleşmenin etkisi ile oldukça 
farklı kırılımlarda ve büyük miktarda veri üretmektedirler. Üretilen bu verilerin, müşteri 
ilişkileri yönetimi yazılımlarının çalışmaları kapsamında ilişkisel olarak veri tabanlarında 
biriktirilmesi ile işletmeler açısından değer üretmeye elverişli bir portföy oluşturulmaktadır. Bu 
büyük veri üzerinden fayda elde etme amacı ile makine öğrenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Makine öğrenmesi çalışmalarında, hedeflenen amaca yönelik olarak 
kaydedilmiş tüm verilerden faydalanmaya çalışmak genel bir eğilimdir. Ancak bu eğilimin bir 
sonucu olarak, öğrenme verisinin fazla büyümesi, makine öğrenmesi algoritmalarının yeterli 
düzeyde yetkin bir tahmin modeli ortaya koyması için yeterli olmamaktadır. Bu sorun üzerine 
literatürde bulunan çözümlerden bir tanesi de, boyut indirgeme başlığı altında bulunan öznitelik 
çıkarımı(feature extraction) yaklaşımıdır. Bu çalışma kapsamında, Next4biz yazılım firmasının 
Next4biz CRM isimli müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı üzerinde kampanya başarısının 
tahmin edilmesi çalışmasının tahmin doğruluğunun arttırılması üzerine çalışılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında Next4biz CRM yazılımının veritabanı üzerinde tutulan müşterilere gönderilen 
kampanya bildirimi kayıtlarının ve bu kayıtlar ile ilişkili olarak tutulan diğer açıklayıcı 
kayıtların bir araya getirilmesi sonucu bir çalışma verisi oluşturulmuştur. Next4biz CRM 
yazılımı tarafında kullanıcı dostu tasarım nedeni kolaylıkla oluşturulabilen kampanya filtreleri 
çalışmaya dahil edilmiştir. Bu filtrelerin her biri birer öznitelik olarak işlendiği için altı binin 
üzerinde açıklayıcı öznitelik elde edilmiştir. Bu açıklayıcı öznitelikler ile, bireysel kullanıcılara 
yönelik yapılan kampanya başarısını tahmin etmeye yönelik bir sınıflandırma çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma çalışmasının tahmin doğruluğunu arttırmaya yönelik olarak 
öznitelik çıkarımı yaklaşımlarından biri olan temel bileşenler analizi(PCA) kullanılmıştır. 
Sonuçlar incelendiğinde tatmin edici düzeyde tahmin doğruluğu artışı gözlemlenmiştir. 
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A Dimension Reduction Study for Campaign Success Prediction 
 
 
Abstract 

  

Recently, businesses produce large volumes at varying dimensions of data due to the 
effects of rapid digitalization and multi-channel marketing practices. The data that is 
produced and stored in relational databases creates a portfolio that is fit to produce a 
lot of value for businesses with regards to customer relationship management 
software works. To benefit from this big data, machine learning projects are being 
developed. In machine learning projects using all the data related to the goal is a 
common tendency. Yet as a result of this tendency, the training dataset growing too 
large is not sufficient for machine learning algorithms to create a well enough 
performing machine learning model. One of the solutions for this issue in Computer 
Science is feature extraction under the subject of dimensionality reduction. Within 
this project, campaign success prediction accuracy was worked on to be improved 
regarding the customer relationship management software named Next4biz CRM of 
Next4biz software company. Within this project, a working data was created as a 
result of merging the campaign notification records sent to customers which is stored 
on Next4biz CRM database and other related meaningful data stored. Campaign 
filters which are easily created thanks to the user-friendly design of Next4biz CRM 
were also included in this project. Since each of these filters were used as a feature 
over six thousand meaningful features were created. With these features, a 
classification work whether a campaign would be successful on a basis of an 
individual customer was made. Principal Component Analysis approach was used 
which is one of the feature extraction methods aiming to increase the prediction 
accuracy. When results were inspected, a satisfying amount of increase in accuracy 
was found. 

Keywords: Big Data, Feature Extraction, Customer Relationship Management 
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Özet 

 Adlandırılmış Veri Ağı (NDN), geleceğin bilgi merkezli İnternet mimarilerinden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Adlandırılmış içerik, isme dayalı yönlendirme ve ağ içinde 
önbellekleme gibi özellikleriyle yenilikçi bir yaklaşım sunar. Bu mimaride veriler adreslenir ve 
tanımlanır. Veri iletişimi için kaynak ve hedef ana bilgisayar adreslerine gerek duyulmaz, 
veriler benzersiz isimleriyle adreslenir. Kablosuz NDN ağlarında yönlendirme mekanizması 
VIF (Vanilla Interest Flooding) veya RONR (Reactive Optimistic Name-Based Routing) olarak 
kullanılabilir ve temel veri yapıları Forwarding Information Base (FIB), Pending Interest Table 
(PIT) ve Content Store (CS) tablolarıdır. Tüm bu özellikleri ile NDN, kısıtlı cihazlar üzerinde 
çalışması mümkün ve etkin olan bir ağ mimarisi olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada NDNoT 
(kaynak ve güç kısıtlı cihazlar için Adlandırılmış Veri Ağı)’de, RONR-TTL, yeni bir 
yönlendirme mekanizması önerilmiştir. Contiki İşletim Sistemi (OS) üzerinde çalışan NDNoT 
mimarisinde RONR-TTL mekanizmasının başarı oranı, gecikme ve toplam ağ trafiği 
performansı test edilmiştir. Sonuçlar, özellikle gecikme metriğinde varsayılan RONR’a göre 
daha başarılı olduğunu göstermiştir. 
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A Ttl Modification for Ronr Forwarding Mechanism On Named-Data 
Networks 

 
 
Abstract 

  

Named Data Network (NDN) appears as one of the information-centric Internet 
architectures of the future. NDN offers an innovative approach with features such as 
named content, name-based routing and caching within the network. In this 
architecture, data is addressed and defined. Source and destination host addresses are 
not required for data communication, data are addressed by their unique names. With 
all these features, NDN appears as a network architecture that is possible and 
effective to work on restricted devices. In wireless NDN networks, the routing 
mechanism could be VIF (Vanilla Interest Flooding) or RONR (Reactive Optimistic 
Name-Based Routing), and the basic data structure consists of Forwarding 
Information Base (FIB), Pending Interest Table (PIT), and Content Store (CS) tables. 
In this study, a new routing mechanism called RONR-TTL (Time To Live) is 
proposed in NDNoT (NDN for resource and power constrained devices). The 
RONR-TTL mechanism of NDNoT running on Contiki OS; success rate, latency and 
total network traffic performances are tested. The results showed that it was more 
successful than the default RONR, especially in the delay metric. 

Keywords: Named Data Networking, Named Data Networking of Things, 
Forwarding Mechanism, Ndn, Icn, Iot 
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 Son zamanlarda dökme demirler yerine hammadde olarak alüminyum alaşımlar 
kullanılmıştır. Alüminyum alaşımlar ile mevcut boru bağlantı elemanlarına oranla daha iyi 
korozyon direncine sahip, daha hafif, üretim maliyeti düşük, işlenebilirliği kolay ürünler elde 
edilebilir. Ürünlerin mekanik ve yorulma özellikleri artırılabileceği gibi, çevreye ve insanlara 
zararlı atık üretmeyen, ithal ürünlerle rekabet edebilecek üretimin yapılabilmesi mümkündür. 
Bu çalışmada kullanılan boru bağlantı elemanlarının korozyon testleri HNO3 içerisinde 1 saat 
bekletilerek ağırlık kayıpları ölçümleri dikkate alınarak yapılmıştır. Elde edilen deneysel 
sonuçlara göre dökme demir bağlantı elemanlarında 0,02084 – 0,0378 mm/yıl korozyon tespit 
edilirken alüminyum bağlantı elemanlarında bu değerin 0,0055 – 0,01321 mm/yıl’ a kadar 
düşürüldüğü görülmüştür. Alüminyum alaşımlı boru bağlantı elemanları ile en az %50 oranında 
korozyon miktarının azaltılabileceğini ortaya çıkartmıştır. 
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Investıgatıon of Corrosıon Behavıor of Alumınum Alloy Fıttıngs Products 
 
 
Abstract 

  

Recently, aluminum alloys have been used as raw materials instead of cast irons. 
With aluminum alloys, products with better corrosion resistance, lighter, low 
production costs and easy to process can be obtained compared to existing pipe 
fittings. It is possible to increase the mechanical and fatigue properties of the 
products, as well as to produce products that do not produce waste that is harmful to 
the environment and people, and that can compete with imported products. The 
corrosion tests of the pipe fittings used in this study were carried out by keeping them 
in HNO3 for 1 hour, taking into account the weight loss measurements. According 
to the experimental results obtained, corrosion was detected in cast iron fasteners at 
a rate of 0.02084 – 0.0378 mm/year, while in aluminum fasteners this value was 
reduced to 0.0055 – 0.01321 mm/year. It has been revealed that the amount of 
corrosion can be reduced by at least 50% with aluminum alloy pipe fasteners. 
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Özet 

 Rhodococcus species are Gram-positive, rod-shaped, and non-motile bacteria. Members of 
this genus are recommended as probiotics in aquaculture. The purpose of the present study was 
to investigate the antibacterial activity of four marine culturable Rhodococcus strains isolated 
from aquaculture cage water. The live cells were tested against fish (V. anguillarum, 
Photobacterium damselae subsp. damselae, and Aeromonas veronii) and human pathogens 
(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas 
aeruginosa). The disc diffusion method was carried out to screen the inhibitory activity of 
Rhodococcus sp. Strains were incubated in a shaker (120 rpm-1) at 25 °C for 24 h. Sterile discs 
with a diameter of 6 mm were impregnated with 25 µL of cell culture and placed on TSA plates, 
pre-inoculated with pathogens. The plates were incubated at 25 °C for fish pathogens and 37 
°C for human pathogens. Discs impregnated with 25 µl of phosphate-buffered saline (pH7.2) 
served as controls. The experiments were repeated three times and the inhibition zone diameter 
was measured. The results showed that two of the tested Rhodococcus strains had antibacterial 
activity against both fish and human pathogens. These two isolates particularly strongly 
inhibited the growth of fish pathogens with zones of inhibition ranging from 15 to 22 mm. In 
conclusion, the inhibitory effect of Rhodococcus strains against the tested pathogens makes 
these strains worthy of further study. Moreover, it can be considered a potential probiotic in 
aquaculture due to its strong inhibitory effect against fish pathogens. 
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Antibacterial Activity of Marine-Culturable Rhodococcus Species Collected 
From Aquaculture Cage Surface Waters 

 
 
Abstract 

  

Rhodococcus species are Gram-positive, rod-shaped, and non-motile bacteria. 
Members of this genus are recommended as probiotics in aquaculture. The purpose 
of the present study was to investigate the antibacterial activity of four marine 
culturable Rhodococcus strains isolated from aquaculture cage water. The live cells 
were tested against fish (V. anguillarum, Photobacterium damselae subsp. damselae, 
and Aeromonas veronii) and human pathogens (Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa). The disc 
diffusion method was carried out to screen the inhibitory activity of Rhodococcus sp. 
Strains were incubated in a shaker (120 rpm-1) at 25 °C for 24 h. Sterile discs with a 
diameter of 6 mm were impregnated with 25 µL of cell culture and placed on TSA 
plates, pre-inoculated with pathogens. The plates were incubated at 25 °C for fish 
pathogens and 37 °C for human pathogens. Discs impregnated with 25 µl of 
phosphate-buffered saline (pH7.2) served as controls. The experiments were 
repeated three times and the inhibition zone diameter was measured. The results 
showed that two of the tested Rhodococcus strains had antibacterial activity against 
both fish and human pathogens. These two isolates particularly strongly inhibited the 
growth of fish pathogens with zones of inhibition ranging from 15 to 22 mm. In 
conclusion, the inhibitory effect of Rhodococcus strains against the tested pathogens 
makes these strains worthy of further study. Moreover, it can be considered a 
potential probiotic in aquaculture due to its strong inhibitory effect against fish 
pathogens. 
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Özet 

 Apoptosis is a complex mechanism of self-elimination of cells that can be elicited by a wide 
range of physiological and pathological stimuli in an organism to provide a mechanism for cell 
replacement and removel of injured cells. As an extrinsic stimuli, toxic substances, including 
pesticides, are known to induce apoptosis in fish with varing magnitude depending on exposure 
characteristics. Caspases, an evolutionarily conserved family, constitute core components of 
the process and function in different steps in apoptotic pathways. Oxidative stress status may 
manifest itself in the form of apoptosis due to excessive production of reactive species as pro-
apoptotic factors and consecutive propogation of lipid peroxidation that can result in stimulation 
of apoptotic signaling pathways. Moreover, the condition can be exacerbated by conversion of 
an ongoing apoptosis into necrosis via inactivation of caspases and diminished cellular energy 
levels by oxidants during oxidative stress. The correlation between elevated apoptotic signals 
due to pesticide caused generation of reactive species and disease/disease progression in fish 
has been established. Disturbance in immune response and developmental toxicity at early stage 
of life in fish are also involved in the stated impacts of the dysregulation of apoptosis. Thus, 
consequential outcomes of toxicant induced alteration in apoptosis are ecologically relevant 
and appear to be of great importance in extrapolating and predicting the risk posed at population 
level. 
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Özet 

 Plastik malzemeler günümüzde yoğun kullanım alanı olan, kullanım alanı gün geçtikçe 
gelişen, malzeme sınıflarından biridir. Plastikler, hafifliği, işlenebilme kolaylığı, farklı imalat 
yöntemleriyle ürün elde edilebilirliği, uygun maliyeti nedeniyle, oyuncak, ev ürünü, elektronik 
parça, tıp, eczacılık, tekstil, ulaşım, ambalaj, iletişim, kozmetik, otomotiv sektörlerinde 
kullanımakta olup, sahip oldukları özelliklerden dolayı, ileri mühendislik malzemelerin 
üretiminde de yaygın kullanım alanına sahiptir. Düşük yüzey enerjisine sahip olmalarından 
dolayı plastik malzemelerin yapıştırılması prosesinde, iki yüzey arasında kurulacak bağ, plastik 
malzemelerin çalışma şartlarını da karşılamayabilmektedir. Dolayısıyla, özellikle yüksek 
yapışma mukavemeti istenen proseslerde, hedeflenen yapışma mukavemetinin elde edilemediği 
durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle plastik malzemelerde yapıştırma öncesi 
uygulanacak yüzey işlem oldukça önemlidir ve gerçekleştirilen yüzey işlem ile birlikte yüzeyde 
elde edilen enerji artışı, yapıştırmanın mukavemetini ve kalitesini artırmaktadır. Hedeflenen 
yapışma mukavemetinin elde edilebilmesi için farklı yüzey işlemleri uygulanmakta olup, söz 
konusu uygulamalardan biri de plazma işlemidir. Yaptığımız çalışmada, özellikle otomotiv 
sektöründe yaygın olarak kullanılan POM ve PP plastik malzemeler seçilmiş, 58 mm x 58 mm 
x 3 mm ebatlarında test numuneleri hazırlanmış, Relyon Plasma GmbH tarafından üretilmiş, 15 
V çıkış gerilimi, maksimum 2 A akım üreten ve ortam havasını kullanan Piezobrush®PZ2 
model atmosferik basınçlı soğuk plazma cihazı ile, özel olarak tasarlanıp üretilmiş ve plazma 
uygulama süresi ve mesafesinin ayarlanabildiği bir test cihazı kullanarak, üç farklı hız ve iki 
farklı plazma uygulama mesafesinde plazma işlemi yapılarak, iki farklı yapıştırıcı ile plazma 
işlemi yapılarak ve yapılmayarak birbirine yapıştırılmış test numunelerinin çekme testleri KJ-
1065A model kopma mukavemeti test cihazı gerçekleştirilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. 
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Özet 

 İçinde bulunduğumuz yüzyılda sanayi faaliyetleri, madencilik, kentleşme ve trafik başta 
olmak üzere çeşitli antropojenik etkiler sebebiyle çevre kirliliği önemli ölçüde artmıştır. 
Özellikle artan hava kirliliği her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan 
küresel bir sorun haline gelmiştir. Hava kirliliği bileşenleri içerisinde en tehlikeli ve zararlıları 
olan ağır metaller doğada kolay kolay bozulmaz ve yok olmazlar, kaynağından çok uzaklara 
taşınabilirler, canlı bünyelerinde biyobirikme eğilimindedirler ve bazıları düşük 
konsantrasyonlarda bile toksik, kanserojen ve ölümcül olabilirler. Bundan dolayı havadaki ağır 
metal konsantrasyonlarının değişiminin izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle 
geçmişten günümüze atmosferdeki ağır metal konsantrasyonlarının değişiminin 
belirlenmesinde en etkili yöntemlerden birisi ağaçların yıllık halkalarını biyomonitor olarak 
kullanılmasıdır. Bu çalışmada da Kastamonu ilinde benzer yetişme ortamında yetiştirilen bazı 
türlerde Ag konsantrasyonunun hem bitki türü ve organı hem de topraktaki 
konsantrasyonlarının değişimi incelenmiştir. 
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Change of Ag Concentration in Some Plant Organs Depending On Ag 
Concentrations in Soil 

 
 
Abstract 

  

In the current century, environmental pollution has increased significantly due to 
various anthropogenic effects, especially industrial activities such as mining, 
urbanization, and traffic. Significantly increasing air pollution has become a global 
problem that causes millions of people to die yearly. Heavy metals, the most 
dangerous and harmful components of air pollution, do not quickly deteriorate and 
disappear in nature. They can be carried far from their source and tend to 
bioaccumulate in living organisms. Also, they are toxic, carcinogenic, and deadly at 
low concentrations. Therefore, monitoring the change of heavy metal concentrations 
in the air is crucial. One of the most effective methods in determining the evolution 
of heavy metal concentrations in the atmosphere, mainly from past to present, is to 
use the annual rings of trees as biomonitors. This study investigated the change of 
Ag concentration in both plant species organ and soil concentrations which some 
species have grown in similar conditions in Kastamonu province. 
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 Bu çalışmada; Çanakkale il merkezini oluşturan İsmetpaşa, Barbaros, Cevatpaşa, Kemalpaşa, 
Namık kemal, Esenler, Fevzipaşa Mahallelerindeki betonarme yapıların mevcut deprem 
risklerinin belirlenmesi amacıyla saha taraması yapılmış olup, 6306 sayılı kanunun uygulama 
yönetmeliğindeki EK-A ‘‘Binaların Bölgesel Risk Dağılımını Belirlemek İçin Kullanılabilecek 
Basitleştirilmiş Yöntemler’’ adıyla bulunmakta olan sokaktan tarama yöntemi ile incelenmesi 
riskli görülen binaların bölgesel dağılımının tespit edilmesi amacıyla çalışma yürütülmüştür. 
585 adet betonarme bina taranarak Çanakkale il merkezindeki söz konusu yapılarda bina 
deprem performans puanları belirlenmiştir. Çanakkale Belediyesinden temin edilen vektör ve 
raster verileri ArcGIS uygulamasına aktarılarak her bir parsel için grid code elde edilerek 
mevcut yapıların zemin sınıfları ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen zemin sınıfları yapıların 
koordinatları ile AFAD deprem tehlike haritaları interaktif web uygulamasına girilmiştir. Web 
uygulamasından bulunan SDS değerleri ile tehlike bölgesi tespit edilerek puanlama bölümünde 
binaların taban puanlarının tespitinde kullanılmıştır. Toplanan bütün verilerin SPSS programına 
girilmesiyle en az hata, en doğru sonuçların elde edilmesi hedeflenmiş olup, çalışmanın analiz 
kısmı gerçekleştirilmiştir. 
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A Field Study On the Determination of Earthquake Risks of Reinforced 
Concrete Buildings by First Level Evaluation Method: the Case of Çanakkale 

City Center 
 
 
Abstract 

  

Abstract In this study; a field survey has been carried out in order to determine the 
exiting earthquake risks of the reinforced concrete structures in İsmetpaşa, Barbaros, 
Cevatpaşa, Kemalpaşa, Namık kemal, Esenler and Fevzipaşa neighborhoods of 
Çanakkale city center. A study was conducted in order to determine the regional 
distribution of buildings that are considered risky to be examined by street survey 
method, which is called ‘Simplified Methods That Can Be Used to Determine the 
Regional Risk Distribution of Buildings’’ in the implementation regulation of the 
Law No. 6306 . By scanning 585 reinforced concrete building, the earthquake 
performance scores of these buildings in Çanakkale city center were determined. The 
vector and raster data obtained from Çanakkale Municipality were transferred to 
ArcGIS application and the soil classes of the existing structures were revealed by 
obtaining the grid code for each parcel. These soil classes and the coordinates of the 
buildings were entered into the interactive web application AFAD earthquake hazard 
maps. The danger zone was determined with the SDS values found from the web 
application, and it was used to determine the base scores of the buildings in the 
scoring section. By entering all the collected data into the SPSS program, it was 
aimad to obtain the least errors and the most accurate results, and the analysis part of 
the study was completed. 

Keywords: First Stage Method, Çanakkale, Earthquake Risk, Law No. 6303 
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Özet 

 Bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. 
“Ahlaka aykırılık” gibi ifadelerin LGBTQİA+ kişilere karşı kullanılması, pratikte cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği sebepli sağlık hizmetlerine erişimde ayrımcılığa neden olmaktadır. 
Homofobi, eşcinsellere duyulan nefret, önyargı, hoşnutsuzluk, korku veya ayrımcılıktır. 
Homofobi oranı dünyada %80’lerde, Türkiye’de %87’lerdedir. Bu araştırmada, bir üniversite 
tıp fakültesi preklinik öğrencilerinin, homofobi düzeyleriyle, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma; kesitsel tipte 
bir araştırmadır. Lokal Etik Komite’den (22.02.2022-225717), ilgili fakülte dekanlığından 
izinler alınmış, katılımcılar bilgilendirilerek onamları alınmıştır. Open-EPI ile hesaplanmış 
örneklem (n:249/701), tabakalı-örnekleme-yöntemiyle seçilmiş, anonim olarak, gözlem-
altında-anket-yöntemiyle veri toplanmıştır. Anket formu; sosyodemografik sorular (12 soru), 
Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyi soruları (CSBD-10 soru), Üreme Hakları Bilgi Düzeyi soruları 
(ÜHBD-15 soru), Hudson Ricketts Homofobi Ölçeğinden (HRHO-24 soru) (4 bölüm- 61 soru) 
oluşmaktaydı. Veriler SPSS’de analiz edilmiş, anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir. 
Araştırmamızda 323 kişiyle görüşülmüştür. Öğrencilerin %46,7’si kadındır. Ortanca yaşları 
21.0 (20.8±1.5, aralık:18-29) idi. OrtancaCSBD puanı 80.0(76.3±17.0, aralık:0-100), 
OrtancaÜHBD puanı 150.0(145.2±14.4, aralık:40-150) ve OrtancaHRHO puanı 
60.0(64.0±28.8, aralık:24-144)’dır. Erkeklerin homofobi düzeyi, kadınlardan daha yüksek 
bulunmuştur (OrtancaErkek=72, OrtancaKadın=47, p:0.001). Cinsel sağlık ve üreme hakları 
bilgi düzeyleri ile homofobi düzeyleri arasında ters yönlü, zayıf, istatistiksel olarak anlamlı 
korelasyon saptanmıştır (r= - 0.274, p=0.001). Araştırma esnasında dinlerini “Müslüman” 
olarak beyan eden öğrencilerin homofobi düzeyi, “dini inancının olmadığını” beyan eden 
öğrencilerden yüksek bulunmuştur (OrtancaMüslüman:67, OrtancaDini Yok=39, p=0.001). 
Homoseksüel bir arkadaşı olmayanların, daha yüksek homofobi düzeyleri olduğu saptanmıştır 
(p=0.001). Annelerin eğitim düzeyi arttıkça, öğrencinin homofobi düzeyinin azaldığı 
(OrtancaOkur Yazar Değil:69, OrtancaYüksek Lisans:53, p=0.033) ancak babaların eğitim 
düzeylerinin, homofobi düzeyini etkilemediği saptanmıştır (p=0.400). Sonuç olarak, hekim 
adaylarının cinsel sağlık-üreme sağlığı ve üreme hakları bilgileri çok yüksek düzeyde, 
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homofobi düzeylerinin ise Türkiye ortalamasından düşük olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin bu 
bilgi ve tutumlarının anne eğitiminden, arkadaşlarından ve dinlerinden etkilendiği saptanmıştır. 
Bulgularımız herkese eşit, önyargısız bir hizmet sunabilecek hekimlerin yetiştirilmesi için ışık 
tutacaktır. 
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Özet 

 Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü birçok mühendislik ve bilimsel uygulama ortaya 
çıkmaktadır. Bu uygulamalarda ortaya çıkan katsayı matrisi seyrek ve çok büyük boyutta 
olabilmektedir. Bu tür büyük sistemleri makul sürelerde çözebilmek için paralel hesaplama 
yöntemleri kullanılmaktadır. Doğrusal sistemleri çözmek için genelde iki temel yöntem 
kullanılmaktadır. Bunlar yinelemeli ve doğrudan yöntemlerdir. Ayrıca yinelemeli ve doğrudan 
yöntemlerin avantajlarını birleştiren hibrit metotlar, büyük ve seyrek doğrusal denklem 
sistemlerini çözmek için günümüzde oldukça tercih edilmektedir. Bu çalışmamızda hibrit 
metotlardan paralel hesaplamaya oldukça yatkın olan satır-blok izdüşüm metotlarına 
odaklandık. Bu metotlarda yakınsama oranı, blok satırlarının birbirlerine olan açılarına bağlıdır. 
Açılar ne kadar genişse yakınsama oranı artmakta ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan yineleme 
sayısı azalmaktadır. Bu açıları genişletmek için akıllı bölümleme yöntemleri kullanılmaktadır. 
Paralel hesaplamada yüksek başarım elde edebilmek için işlemcilere düşen iş yükü dengeli 
olmalıdır. Bu çalışmamızda, bir paralel satır-blok izdüşüm metodundaki blok boyut 
dengesizliğinin zaman ve yineleme sayılarına olan etkisi incelenmektedir. Üç farklı gerçek 
dünya problemi üzerinde dört farklı dengesizlik eşik değeri için deneyler gerçekleştirildi. En 
hızlı paralel çözümü elde edebilmek için kullanılması gereken en uygun dengesizlik eşik 
değerleri tartışılmakta ve problem spesifik öneriler sunulmaktadır. 
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Performance Analysis of a Parallel Hybrid Method for Varying Load-
Imbalance Thresholds 

 
 
Abstract 

  

The solution of systems of linear equations arises in many engineering and scientific 
applications. The coefficient matrix of these systems can be sparse and very large in 
size. Parallel computing techniques are often used to solve such large systems in a 
small amount of time. Generally, two fundamental methods, which are iterative and 
direct methods, are used to solve such linear systems. In addition, hybrid methods 
which combine the advantages of iterative and direct methods, are preferred today to 
solve large and sparse systems of linear equations. In this study, we focused on row-
block projection methods which are one of the hybrid methods due to amenability to 
parallel computation. In these methods, the convergence rate depends on the angles 
between block rows. As those angles are wide, the convergence rate becomes faster 
and consequently the required number of iterations decreases. Intelligent row-block 
partitioning methods are used to widen these angles. In order to acquire high 
performance in parallel computing, the workload of the processors should be 
balanced. In this study, we analyze the effects of block size imbalance on the parallel 
solution time and the number of iterations of a parallel row-block projection method. 
Experiments are performed with three real-world problems for four different 
imbalance thresholds. The most suitable imbalance threshold values that lead to 
faster parallel solutions are discussed and problem-specific threshold values are 
suggested for the high performance. 
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Özet 

 Enerji verimliliği, daha az enerji kullanarak enerji tüketimini azaltma çabasıdır. Enerjiyi daha 
verimli kullanmak veya kullanılan enerji miktarını azaltmak verimlilik sağlar. Taşınımla ısı 
transferi esas olarak kütleli moleküllerin gruplar halinde hareketinden kaynaklanır. Farklı 
sıcaklıklarda iki yüzey arasında hareket eden sıvı, bu hareket sırasında termal taşınım oluşturur. 
Endüstriyel bulaşık makinelerinin yıkama performansının arttırılması, enerji tüketiminin 
azalması ve atık sudan geri kazanım sağlanması gibi iyileştirme işlemleri geçmişten günümüze 
araştırmalar ve çalışmalar yürütülen bir konudur. Özellikle günümüzde hijyen standartları gibi 
pek çok kalite sınıflandırmalarının başlaması, firmaları yüksek yıkama kalitesinde bulaşık 
yıkama makineleri üretmeye yönlendirmektedir. Bunun yanında kullanıcıya maliyet açısından 
fayda sağlayacak, enerji tasarrufu olan bulaşık yıkama makineleri tercih listesinde birinci sırada 
yer alacaktır. Endüstriyel bulaşık yıkama makinelerinde tüketilen enerjinin büyük bir kısmı 
kayıp olarak gerçekleştiği için kayıpların azaltılması ve maksimum enerji verimliliği 
sağlanması için yapılan iyileştirmeler önem arz etmektedir. Bununla birlikte yıkama 
performansının arttırılma çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada amaç, bulaşık 
yıkama makinelerinin günümüz ihtiyaçları olan elektrik tüketiminden tasarruf ile en iyi şekilde 
bulaşıkları yıkama konusunda test ve iyileştirmeler yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda katı 
model tasarlama programında çift silindirli eşanjör tasarımı yapılmıştır. Sıcaklık değişimi ve 
enerji tüketimi verileri elde edilmiştir. Söz konusu testler İnoksan BYM102S giyotin tipli 
bulaşık makinesinin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda; sıcak-soğuk su 
arasında gerçekleşen ısı transferi, eşanjörün en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri, eşanjör 
tasarımı, atık suyun değerlendirilmesi ve enerji tasarrufu konuları hakkında sonuçlar elde 
edilmiştir. Bunun sonucu olarak eşanjör tasarımı, ısıtıcı gücü ve enerji tüketimi gibi konularda 
bilgi sahibi olunmuş ve gelecekte yapılabilecek çözüm önerileri için veriler elde edilmiştir. Bu 
çalışma İnoksan Mutfak San. Ve Tic. AR-GE Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 
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Tasarrufu 
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Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Süreci Memnuniyetinin İ̇kili Lojistik 
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Özet 

 COVID-19 salgınının hızla ilerlediği tüm dünyada normal hayat akışı ve eğitim modeli 
değişmiştir. Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin COVID-19 sürecinde 
uzaktan eğitime ilişkin memnuniyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma 
verileri Pandemi Sürecindeki Öğretimi Değerlendirme Ölçeği ve Pandemi Sürecinde Uzaktan 
Eğitim Ortamlarının Kullanımı ve Bireyler Üzerindeki Psikometrik Özellikleri Ölçeği 
kullanarak anket metoduyla toplanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitim 
memnuniyetlerini etkileyen faktörler ele alınarak Pandemi süreci uzaktan öğrenim 
memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla ikili lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Lojistik 
regresyon analizi bağımlı değişkenin sürekliliğinin bozulduğu zaman uygulanan bir regresyon 
çeşididir. İki yönlü bağımlı değişken ile bir dizi bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi 
tanımlayan bir analizdir. Neden-sonuç ilişkilerinin araştırıldığı, modelin bağımlı değişkeni iki 
sayı veya durumu (evet-hayır, olumlu-olumsuz vb.) belirten verilerden oluşmaktadır. Pandemi 
Sürecindeki Öğretimi Değerlendirme Ölçeği ve Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim 
Ortamlarının Kullanımı ve Bireyler Üzerindeki Psikometrik Özellikleri Ölçeği bağımsız 
değişkenler iken memnuniyet bağımlı değişken olarak modelde yerini almıştır. Regresyon 
modeline sokulan Pandemi Sürecindeki Öğretimi Değerlendirme Ölçeğinin B katsayısı pozitif 
çıkmıştır. Yani Pandemi Sürecindeki Öğretimi Değerlendirme Ölçeği uzaktan öğretim 
memnuniyeti üzerinde %8,8 etki yapmaktadır. Regresyon modeline sokulan Pandemi 
Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımı ve Bireyler Üzerindeki Psikometrik 
Özellikleri Ölçeği B katsayısı pozitif çıkmıştır. Yani Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim 
Ortamlarının Kullanımı ve Bireyler Üzerindeki Psikometrik Özellikleri Ölçeğinin uzaktan 
öğretim memnuniyeti üzerinde %6,6 etki yapmaktadır. Her iki ölçekte lojistik regresyon 
modeline eklendiğinde ise iki ölçeğinde B katsayıları pozitif çıkmıştır. Yani Pandemi Sürecinde 
Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımı ve Bireyler Üzerindeki Psikometrik Özellikleri Ölçeği 
uzaktan öğretim memnuniyeti üzerinde %4,5 etki, Pandemi Sürecindeki Öğretimi 
Değerlendirme Ölçeği uzaktan öğretim memnuniyeti üzerinde %3,0 etki yapmaktadır. Çalışma 
sonucunda öğrencilerin uzaktan eğitim modelinden, uzaktan eğitim ortamlarının kullanımından 
ve akademisyenlerle gerçekleşen iletişimden memnun oldukları, ailelerinden ise yeterli 
akademik desteği alamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer sonuç ise kullanılan ders 
platformu üzerinden öğrencilerin derslere daha aktif katıldıkları, özgüvende hissettikleri ve 
derslerin işlenişinden memnun oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Özet 

 Kadmiyum (Cd) toksisitesi gibi abiyotik stres koşullarının olumsuz etkilerini hafifletme 
mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılmamakla birlikte çok fonksiyonlu bir sinyal molekülü 
olan nitrik oksitin (NO) bitki gelişimindeki yararlı teşvik edici rolü açıklanmıştır. Bu çalışmada, 
geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan Cucurbitaceae (kabakgiller) familyası Cd stresinin 
azaltılmasına kök ortamı ve yapraktan uygulanan ve bir NO verici olarak kullanılan sodyum 
nitroprusidin (SNP) etkisi türlerin bazı agronomik ve fizyolojik özellikleri değerlendirilerek 
ortaya konulmuştur. Bu amaçla; her türe ait tohumlar perlit ortamına üç tekerrürlü olarak 
ekilmiş ve (i) kontrol, (ii) Cd (40 µM CdCl2), (iii) Cd+SNP-k (40 µM CdCl2 + kökten 100 µM 
SNP) ve (iv) Cd+SNP-y (40 µM CdCl2 + yapraktan 100 µM SNP) uygulama çözeltileri 
eklenmiş besin çözeltileriyle sulanarak beş hafta boyunca yetiştirilmiştir. Kadmiyum 
toksisitesi, Cucurbitaceae türlerinin gövde ve kök biokütleleri, bitki boyları, kök uzunlukları, 
toplam klorofil ve karotenoid içeriklerini azaltırken, gövde ve kök Cd konsantrasyonları ve 
köklerle net Cd akümülasyonunu (NA-Cd) artırmıştır. Gövde kuru maddesindeki azalmalara 
göre Cd stresine dayanıklılık sıralaması balkabağı> hıyar> sakız kabağı> karpuz> acur> kavun 
olarak belirlenmiştir. Hıyar hariç diğer türlerin Cd translokasyonu Cd stresinde azalmıştır. Cd 
translokasyonuna göre Cucurbitaceae türlerinin hıyar< balkabağı< acur< sakız kabağı< 
karpuz< kavun olarak sıralandığı saptanmıştır. Cd+SNP-k uygulamalarıyla türlerin ortalama 
bitki gelişim parametreleri ve fotosentetik pigment içeriklerinde Cd stresine göre artışlar 
belirlenirken, ortalama gövde ve kök Cd konsantrasyonları, Cd tolerans indeksi, Cd 
translokasyonu ve NA-Cd miktarında azalmalar belirlenmiştir. Kök ve yapraktan SNP 
uygulamalarına türlerin tepkileri ayrımlı olmuştur. Kökten SNP uygulaması ile Cd stresinin 
hafifletilmesi oranı en yüksek sakız kabakta ve en düşük kavunda saptanırken, yapraktan SNP 
uygulaması ile bu oran en yüksek acurda ve en düşük karpuzda belirlenmiştir. Cd stresinde 
Cucurbitaceae türlerindeki gelişim gerilemesinin SNP uygulamalarıyla hafifletilebileceği ancak 
türlerin hem Cd stresine hem de NO uygulama yöntemlerine tepkilerinin ayrımlı olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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The Effect of Nitric Oxide On Alleviating Cadmium Stress in Cucurbitaceae 
Species 

 
 
Abstract 

  

Although mechanisms to alleviate negative effects of abiotic stress conditions such 
as cadmium (Cd) toxicity are not yet fully understood, beneficial promoting role of 
nitric oxide (NO), a multifunctional signal molecule, in plant growth has been 
explained. In this study, effect of sodium nitroprusside (SNP) as a NO donor applied 
by exogenous foliar and root on alleviating Cd-stress in Cucurbitaceae species has 
demonstrated by evaluating some agronomic and physiological characteristics of 
species. For this purpose, by sowing in perlite medium every species seeds were 
grown for five weeks as three replications by irrigating with nutrient solutions added 
to treatment solutions: (i) control, (ii) Cd (40µM CdCl2), (iii) Cd+SNP-root (40µM 
CdCl2+100µM SNP), and (iv) Cd+SNP-foliar (40µM CdCl2+100µM SNP). Cd-
toxicity decreased shoot and root biomass, plant heights, root lengths, total 
chlorophyll and carotenoids contents of species, while shoot and root Cd 
concentrations and net Cd-accumulation via roots (NA-Cd) increased. On the basis 
of reduction rate in shoot dry biomass, tolerance ranking to Cd-stress found as 
pumpkin>cucumber>squash>watermelon>gherkin> melon. Cd-translocation in all 
species, except for cucumber, was decreased under Cd-stress. By Cd-translocation, 
Cucurbitaceae species showed ranking as follows: cucumber<pumpkin< 
gherkin<squash<watermelon<="" p=""></pumpkin<> 

Keywords: Cucurbits, Cadmium, Sodium Nitroprusside, Accumulation, 
Translocation, Photosynthetic Pigments 
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Özet 

 Liderlik, ortak bir amaca doğru örgütün davranışlarını yönlendirmek için bireyin yapmış 
olduğu davranışların tümüdür. Değişen sosyo-kültürel yapı liderlikte de değişimleri zorunlu 
kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının örgütsel 
yaratıcılıkta ve işgören performansı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışma evrenini 
Aksaray ilinde faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları oluşturmaktadır. Bu çalışmada nicel 
araştırma yöntemi tercih edilmiş ve çalışanlara anket uygulanmıştır. Anketler toplam 500 
çalışana dağıtılmış, geri dönen 476 anket analize dahil edilmiştir. Elde edilen verileri analiz 
etmek ve hipotezleri test etmek için SPSS 28.0 programından yararlanılmıştır. Test sonuçları 
liderlik tarzlarının işgören performansı ve örgütsel yaratıcılık arasında istatistiki olarak anlamlı 
bir ilişki olduğu ve birbirlerini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte 
standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, örgütsel yaratıcılığı açıklamada dönüşümcü 
liderlik tarzının pozitif yönde olmak üzere %73,9’luk, etkileşimci liderlik tarzının ise pozitif 
yönde olmak üzere %12,32’lik bir payı olduğu görülmektedir. İşgören performansını 
açıklamada ise, bu oran dönüşümcü liderlik tarzı için %69,3; etkileşimci liderlik tarzı için 
%15,5 ‘tir. Elde edilen bu rakamlar örgütsel yaratıcılık ve işgören performansında dönüşümcü 
liderlik tarzının etkileşimci liderlik tarzına göre çok daha etkili olduğu göstermiştir. 
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The Effect of Transformational and Transactional Leadership Styles On 
Employee Performance and Organizational Creativity 

 
 
Abstract 

  

Leadership is all of the behaviors that an individual has done to direct the behavior 
of the organization towards a common goal. The changing socio-cultural structure 
has also necessitated changes in leadership. The aim of this study is to determine the 
effects of transformational and transactional leadership styles on organizational 
creativity and employee performance. The population of the study consists of the 
employees of a company operating in Aksaray. In this study, quantitative research 
method was preferred and a questionnaire was applied to the employees. The 
questionnaires were distributed to a total of 500 employees, and 476 questionnaires 
were responded were analyzed. SPSS 28.0 program was used to analyze the obtained 
data and test the hypotheses. The test results show that there is a statistically 
significant relationship between leadership styles and organizational creativity and 
that they affect each other positively. However, according to the standardized 
regression coefficient (β), it is seen that the transformational leadership style has a 
positive share of 73,9%, and the transactional leadership style has a positive share of 
12,32% in explaining organizational creativity. In explaining the employee's 
performance, this rate is 69,3% for the transformational leadership style; 15,5% for 
transactional leadership style. These figures show that the transformational 
leadership style is much more effective than the transactional leadership style in 
organizational creativity and employee performance. 

Keywords: Transformational Leadership, Transactional Leadership, Employee 
Performance, Organizational Creativity 
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Özet 

 Küresel enflasyonun neden olduğu kömür, petrol ve doğalgaz gibi önemli enerji 
kaynaklarının fiyatlarında meydana gelen artışlar günümüz dünyası için önemli bir enerji 
krizine neden olmuştur. Öyle ki dünya genelinde yaşanan bu durum, tüm dünya devletlerinin 
“enerji kaynaklarının verimli bir şekilde üretilmesi ve üretilen enerjinin verimli bir şekilde 
kullanılması” hususlarına olan eğilimlerinin artmasına ve dolaylı olarak da hemen hemen her 
sektörde enerji ile ilgili çalışmaların ivme kazanmasına olanak sağlamıştır. Bu çalışmada da 
önemli bir enerji kaynağı olan kömürün üretim ve dekapaj faaliyetleri esnasında kullanılan iş 
makinelerinin, enerji tüketimindeki önemi üzerine vurgu yapılmış ve bu konuda yürütülecek 
verimlilik çalışmalarının ne denli önemli olabileceği anlatılmıştır. Maden işletmesi örneği 
olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Çan Linyitleri İşletmesinin seçildiği çalışmada, 
işletmenin 2021 yılı kömür üretim ve dekapaj faaliyetlerinde kullanılan iş makinelerinin enerji 
tüketimleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Açık ocak üretim yönteminin uygulandığı işletmede 
2021 yılında 9 adet ekskavatör, 28 adet ağır kamyon ve 19 adet yardımcı iş makinesi ile 
2.625.873 m3 dekapaj kazısı ve 293.350 ton kömür üretimi gerçekleştirilmiş olup, bu 
faaliyetlerde iş makinesi gruplarının motorin tüketimleri sırasıyla 571.149, 1.596.584 ve 
370.198 litre olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kazı yükleme faaliyetlerinde işletmede üç adet 
elektrikli ekskavatör de kullanılmış olup, çalışma döneminde elektrikli ekskavatörlerin tükettiği 
elektrik enerjisi miktarı 634.788 kW olarak belirlenmiştir. Çalışma dahilinde elektrikli 
ekskavatörler ile diğer ekskavatörlerin birim kazı başına enerji tüketimleri de araştırılmış olup, 
yapılan çalışmalarda elektrikli ekskavatörlerin tükettiği ortalama enerji miktarı 0,0897 $/m3, 
diğer ekskavatörlerin ortalama enerji tüketim miktarı ise 0,2192 $/m3 olarak belirlenmiştir. Bu 
çalışmada, elektrikli ekskavatörlerin diğer ekskavatörlere kıyasla enerji bakımından daha 
verimli çalıştığı tespit edilmiş ve elektrikli ekskavatörler ile diğer ekskavatörlerin verimlilik 
analizlerini içerecek detay çalışmaların yapılması önerilmiştir. Ayrıca verimlilik analizlerinde 
iş makinelerinin çalışma bölgelerinin özdeş olması hususu üzerine de vurgu yapılmıştır. 
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Özet 

 Yapılan çalışmada, farklı su/bağlayıcı oranına sahip üç farklı beton karışımına, ağırlıkça %1 
oranında nano silika (NS) ve/veya ağırlıkça %20 oranında granüle yüksek fırın cürufu (GYFC) 
eklenmesi ile birlikte basınç dayanımı ve elastisite modülü değerlerinde meydana gelen 
değişimler ve mineral katkıların, farklı su/bağlayıcı oranlarına sahip beton karışımlarının 
özellikleri üzerindeki etkinlikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 
su/bağlayıcı oranı 0,68 olan beton grubunda NS ve/veya GYFC kullanımının beton 
özelliklerine olumlu bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Fakat su/bağlayıcı oranının azalması 
ile birlikte, mineral katkı kullanımı hem basınç dayanımı hem de elastisite modülü değerleri 
üzerinde belirgin iyileştirmeler sağlamıştır. Bu etki, özellikle NS ve GYFC’nin birlikte 
kullanıldığı karışımlarda en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Örneğin, 0,53 su/bağlayıcı oranına 
sahip betonlarda sadece NS veya sadece GYFC kullanımı ile referans karışıma göre basınç 
dayanımında elde edilen artış oranları sırasıyla %8,8 ve %7,8 iken, NS ve GYFC’nin birlikte 
kullanılmasıyla artış oranı %15,1 olarak elde edilmiştir. 
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The Effect of Using Nano Silica and Granulated Blast Furnace Slag On 
Mechanical and Elastic Properties in Concretes With Different Water/binder 

Ratios 
 
 
Abstract 

  

In the current study, changes in compressive strength and modulus of elasticity with 
the addition of 1% (by wt.) nano silica (NS) and/or 20% (by wt.) ground granulated 
blast furnace slag (GBFS) to three different concrete mixtures with different 
water/binder ratios and the effectiveness of mineral additives on the properties of 
concrete mixtures with different water/binder ratios were investigated. When the 
results obtained were examined, it was seen that the use of NS and/or GBFS did not 
have a positive effect on concrete properties in the concrete group with a water/binder 
ratio of 0.68. However, with the decrease in the water/binder ratio, the use of mineral 
additives significantly improved both compressive strength and modulus of elasticity 
values. This effect has reached the highest level, especially for mixtures in which NS 
and GBFS are used together. For instance, the compressive strength increases, 
obtained by individual use of NS or GBFS in concrete with a water/binder ratio of 
0.53 are 8.8% and 7.8%, respectively. However, this ratio was obtained as 15.1% 
when NS and GBFS were used together. 

Keywords: Nano Silica, Granulated Blast Furnace Slag, Compressive Strength, 
Modulus of Elasticity 
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Farklı Tahıl Matrikslerinde Bulunan Mefenpir-Dietilin Gaz Kromatografisi-Alev 
İ̇yonlaştırıcı Dedektör (Gc-Fıd) Sistemi ile Tayini 
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Özet 

 Zirai çalışmalarda, pestisitler yaşamsal gıdaların üretiminde zararlıların olumsuz etkilerinin 
önlenmesi ve hasat veriminin korunması / arttırılması gibi amaçlarla yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Pestisitler farklı tarımsal çalışmalar için faydalar sağlasamasına rağmen, 
kontrolsüz bir şekilde pestisit kullanımı çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol 
açmaktadır. Bu nedenle, yeraltı ve yüzey sularında, toprak örneklerinde ve ürünlerde pestisit 
kalıntılarının kalitatif / kantitatif tayinlerinin yapılması bu etkilerin izlenmesi ve önlemlerin 
alınması için kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma kapsamında, herbisit grubunun üyelerinden 
biri olan mefenpir-dietilin gaz kromatografisi alev iyonlaştırıcı dedektör (GC-FID) sistemi 
kullanılarak yüksek doğrulukta ve kesinlikte tayini gerçekleştirilmiştir. Gözlenebilme limiti 
(GL), tayin limiti (TL) ve doğrusal çalışma aralığı gibi sistem analitik performans değerleri 
belirlenmiş ve sonrasında önerilen yönteminin geçerliliği farklı tahıl örnekleri ile yapılan geri 
kazanım çalışmaları ile araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pestisit, Herbisit, Mefenpir-Dietil, Gc-FıD. 
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Determination of Mefenpyr-Diethyl in Different Grain Matrices by Gas 
Chromatography- Flame Ionization Detector (Gc-Fıd) System 

 
 
Abstract 

  

In agricultural studies, pesticides are widely used for purposes such as preventing the 
negative effects of pests in the production of vital foods and protecting / increasing 
the harvest yield. Although pesticides provide benefits for different agricultural 
studies, the uncontrolled use of pesticides causes negative effects on the environment 
and human health. For this reason, qualitative / quantitative determination of 
pesticide residues in ground and surface waters, soil samples and products is of 
critical importance for monitoring these effects and taking precautions. Within the 
scope of this study, the determination of mefenpyr-diethyl, one of the members of 
the herbicide group, was carried out with high accuracy and precision using gas 
chromatography flame ionizer detector (GC-FID) system. System analytical 
performance values such as limit of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ) 
and linear operating range were determined and then the validity of the proposed 
method was investigated by recovery studies with different grain samples. 

Keywords: Pesticide, Herbicide, Mefenpyr-Diethyl, Gc-FıD. 
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Özet 

 İnşaat sektöründe, insanoğlunun beklentileri doğrultusunda, her geçen gün yeni yapı 
malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Elektriksel iletken beton farklı amaçlarla kullanım 
potansiyeli olan özel bir betondur. Son zamanlarda yeni nesil yapı malzemeleri arasında yer 
alan elektriksel iletken betonlar üzerinde yoğun bilimsel araştırmaları yapılmaktadır. Ancak 
çimentosuz bir beton olarak, elektriksel iletken polimer betonlar üzerinde literatürdeki 
çalışmalar çok sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, dolgu malzemesi olarak ferrokrom agregası ve 
iletken lif olarak karbon fiberin polimerik betonlar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma 
kapsamında silis kumu, geri dönüşümlü ferrokrom agregası ve karbon fiber kombinasiyonuna 
bağlı olarak 6 farklı karışım üretilmiştir. karışımlardan elde edilen prizmatik ve küp numuneler 
üzerinde basınç dayanımı, eğilme dayanımı, elektriksel iletkenlik, Ultrases Dalga Hızı (UPV) 
ve Leeb sertliği testleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar karbon fiberin polimer betonlar üzerinde 
çok etkin olduğunu kanıtlamıştır. 
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Engineering Properties Characterization of Ferrochrome-Filled Cf-Reinforced 
Electrically Conductive Polymeric Concretes 

 
 
Abstract 

  

In the construction sector, new building materials are needed every day in line with 
the expectations of human beings. Electrically conductive concrete is a special 
concrete that has the potential to be used for different purposes. Recently, intensive 
scientific research has been carried out on electrically conductive concrete, which is 
among the new generation building materials. However, as a cementless concrete, 
studies in the literature on electrically conductive polymeric concretes are very 
limited. The aim of this study is to investigate the effects of ferrochrome aggregate 
as filling material and carbon fiber as conductive fiber on polymeric concretes. 
Within the scope of the study, 6 different mixtures were produced depending on the 
combination of silica sand, recycled ferrochrome aggregate and carbon fiber. 
Compressive strength, flexural strength, electrical conductivity, Ultrasonic Pulse 
Velocity (UPV) and Leeb hardness tests were performed on prismatic and cube 
samples obtained from the mixtures. The results proved that carbon fiber is very 
effective on polymer concretes. 

Keywords: Carbon Fiber, Electrical Resistivity, Ferrochrome, Polymer Concrete 
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Özet 

 Beyaz eşyaların dayanım gerektiren parçalarında sac metal malzemeler kullanılmaktadır. 
Ürünlerin dayanıklı ve hafif olabilmesi için en uygun sac kalınlığı maliyet ve kalite açısından 
önem arz eder. Sac metal parçaların üretimi pres ve kalıplarda yapılmaktadır bu sebeple farklı 
çekme, kesme ve delme kuvvetlerine maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada fırınlarda kullanılan 
formlu ve formsuz tepsilerin uygulanan kuvvet neticesinde deformasyonları incelenmiştir. 
Formsuz tepsinin maksimum toplam deformasyon değeri 6,6747 mm iken form eklenmesi ile 
bu değer 6,3842 mm değerine düşerek % 4,35 iyileşme sağlanmıştır. Formlu tepsinin 
maksimum eşdeğer gerilim değeri ise formsuz tepsiye kıyasla 761,23 MPa değerinden 742,39 
MPa değerine düşerek % 2,47 iyileşme sağlanmıştır. Bu sonuçlara göre formlu fırın tepsisi 
formsuz tepsilere göre mekanik kuvvetlere karşı daha dayanıklı olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fırın, Tepsi, Form, Ansys, Mekanik Analiz 

Strength Evaluation of Embossed and Unembossed Trays Used in Ovens 
 
 
Abstract  

Sheet metal materials are used in parts of white appliances that require strength. In 
order for the products to be durable and light, the most appropriate sheet thickness is 
important in terms of cost and quality. Sheet metal parts are produced in presses and 
molds, so they are exposed to different drawing, cutting and drilling forces. In this 
study, the deformations of the formed and unformed trays used in the ovens as a 
result of the applied force were investigated. While the maximum total deformation 
value of the formless tray was 6,6747 mm, this value decreased to 6,3842 mm with 
the addition of the form, resulting in an improvement of % 4,35. The maximum 
equivalent stress value of the formed tray decreased from 761,23 MPa to 742,39 MPa 
compared to the unformed tray, resulting in an improvement of % 2,47. According 
to these results, the embossed baking tray was found to be more resistant to 
mechanical forces than the unembossed trays. 
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Özet 

 Kalkonlar, bir karbon-karbon çift bağ konjugasyonuna ve bir karbonil grubuna sahiptir. 
Sentetik organik kimyanın yanı sıra flavonoidler gibi doğal olarak oluşan organik bileşiklerin 
önemli bir ailesinin temelini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, karbazol ve türevleri antikanser, 
antimikrobiyal, antiviral, antienflamatuar ve antioksidan aktivite gibi çeşitli farmakolojik 
aktivitelere sahip önemli heterosiklik bileşikler sınıfındadır. Bu çalışmada kimyasal sensör 
olarak kullanılabileceği düşünülen yeni karbazol iskeletine sahip kalkon türevi sensör ilaç aktif 
maddelerin sentezlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca sentezlenen moleküller yapılarında çok yönlü 
aktivite gösterebilen biyolojik fonksiyonel gruplara sahip olduklarından sadece kanser için 
etkili hedef moleküller üzerinde değil diğer hastalıkların hedef proteinleri üzerinde de etkili 
olabildikleri için çok önemli bileşiklerdir. İlk olarak, karbazolden yola çıkarak bir dizi 
reaksiyon sonucunda kalkon hibrit bileşikleri sentezlenmiştir. Son olarak, hibrit bileşikleri 
çeşitli metal tuzlarıyla muamele edilerek floresans çalışmaları yapılmıştır. Sentezlenen 
bileşiklerin hepsi 1H NMR, 13C NMR ve FT-IR spektroskopik verileri kullanılarak karakterize 
edilmiştir. Teşekkür: Bu araştırma, 115Z446 ve 217Z043 TÜBİTAK projeleri tarafından 
desteklenmiştir. 
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Synthesis of New Carbazole Derivatives Containing Chalcone With 
Fluorescent Properties and Their Applications 

 
 
Abstract 

  

Chalcones have a carbon-carbon double bond conjugation and a carbonyl group. It 
forms the basis of an important family of naturally occurring organic compounds, 
such as flavonoids, as well as synthetic organic chemistry. Besides, carbazole and its 
derivatives are in the class of important heterocyclic compounds with various 
pharmacological activities such as anticancer, antimicrobial, antiviral, anti-
inflammatory and antioxidant activity. In this study, it was aimed to synthesize 
chalcone derivative sensor drug active substances with a new carbazole skeleton, 
which is thought to be used as a chemical sensor. In addition, since the synthesized 
molecules have biological functional groups that can show versatile activity in their 
structure, they are very important compounds because they can be effective not only 
on effective target molecules for cancer, but also on target proteins of other diseases. 
Firstly, chalcone hybrid compounds were synthesized as a result of a series of 
reactions starting from carbazole. Finally, fluorescence studies were carried out by 
treating the hybrid compounds with various metal salts. All of the synthesized 
compounds were characterized using 1H NMR, 13C NMR and FT-IR spectroscopic 
data. Acknowledgment: This research was supported by the TUBITAK project 
217Z043 and 115Z446. 

Keywords: Chalcones, Carbazole, Chalcone Hybrid, Chemosensor. 
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Özet 

 Sac metal parçalar beyaz eşya sektöründe özellikle fırın imalatında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Fırın tepsileride prograsif kalıplarda üretildikten sonra emaye kaplama için 
800-860°C sıcaklıklara maruz kalmaktadır. Tepsilerin ince olması veya form yapılarının farklı 
olması sebebi ile emaye sürecinde tepsilerde çarpılma problemleri gözlemlenmektedir. Bu 
çalışmada formlu ve formsuz tepsilere Ansys programında termal analiz uygulanmıştır. Yapılan 
analiz sonuçlarına göre 850°C sıcaklığa maruz kalan formlu tepsilerde maksimum stress değeri 
formsuz tepsilere kıyasla 11293 Mpa’dan 9460 Mpa değerine düşerek % 16,23 iyileşme 
sağlanmıştır. Maksimum strain değeri ise 0,061 den 0,051 değerine düşerek % 16,39 iyileşme 
sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fırın, Tepsi, Form, Ansys, Termal Analiz 

 

Thermal Stress Analysis of Shaped Baking Tray 
 
 
Abstract  

Sheet metal parts are widely used in the white goods industry, especially in oven 
manufacturing. After the baking trays are produced in progressive molds, they are 
exposed to temperatures of 800-860°C for enamel coating. Due to the thinness of the 
trays or the different form structures, distortion problems are observed in the trays 
during the enameling process. In this study, thermal analysis was applied to 
unembossed and embossed trays in Ansys program. According to the results of the 
analysis, the maximum stress value of the embossed trays exposed to 850°C 
temperature decreased from 11293 Mpa to 9460 Mpa compared to the unembossed 
trays resulting in an improvement of % 16,23. Maximum strain value decreased from 
0,061 to 0,051 resulting in an improvement of % 16,39. 
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 Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), çeşitli hastalıklarda dokuların multiparametrik 
olarak değerlendirilmesi için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Yüksek çözünürlük 
özelliğine rağmen, tüm MRG incelemelerinin neredeyse yarısında görüntü kontrastı yetersizdir, 
bu nedenle kontrast ajanların kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gadolinyum-bazlı kontrast 
ajanlar (GBKA'lar) tanının doğruluğunu artırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
GBKA’lar arasında en çok tercih edilenlerden biri gadobutrol olup, merkezi sinir sistemi, 
böbrekler, karaciğer ve manyetik rezonans anjiyografide kontrast artışı için uygulanmaktadır. 
Gadobutrolün yaygın kullanımı, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmadığı 
konusunda endişeleri artırmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, gadobutrolün genotoksik etkileri, 
insan periferik lenfositlerinde in vitro Mikronükleus Testi ile değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 
gadobutrolün hem kemirgenlerde LD50 değerine hem de insanlarda önerilen kullanım dozuna 
bağlı olarak, üç sağlıklı donörden elde edilen lenfositlere beş farklı konsantrasyonu (7.000, 
14.000, 28.000, 56.000 ve 112.000 µg/mL) uygulanmıştır. Ayrıca, bir negatif (distile su) ve bir 
pozitif (Mitomisin C, 0,20 µg/mL) kontrol kullanılmıştır. Binükleer hücreler incelenerek 
yapılan analizlerde, gadobutrolün insan lenfositlerinde 1 mikronükleuslu binükleatlar 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu kontrast maddenin negatif kontrole kıyasla MN frekansında 
artışa neden olduğu ancak bu artışların anlamlı düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Diğer yandan, 
gadobutrol, Nükleer Bölünme İndeksinde (NBİ) negatif kontrole kıyasla bir düşüşe neden 
olmuş ancak bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sonuçlar, gadobutrolün insan 
lenfositlerinde yapılan MN testinde güçlü klastojenik ve/veya anöjenik etkilere sahip 
olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, gadobutrolün kullanımıyla oluşan sağlık endişelerini 
azaltmak için farklı in vitro ve in vivo genotoksisite testleri uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Manyetik Rezonans Görüntüleme, Gadolinyum-Bazlı Kontrast Ajan, 
Gadobutrol, Genotoksisite 
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Investigation of Gadobutrol Genotoxicity in Human Peripheral Lymphocytes 
by Micronucleus Test 

 
 
Abstract 

  

Magnetic resonance imaging (MRI) is a consolidated imaging technique for the 
multiparametric evaluation of tissues in various diseases. Despite the high resolution 
capability, in almost half of all the MRI examinations, the image contrast is 
insufficient, resulting in the use of contrast agents. Gadolinium-based contrast agents 
(GBCAs) are widely used to increase the accuracy of the diagnosis, one of the most 
preferred among them is gadobutrol, is administered for MRI of the central nervous 
system, kidneys, liver, and contrast increment in magnetic resonance angiography. 
Its use has also raised concerns about whether it has adverse effects on people's 
health. Therefore, in this study, the genotoxic effects of gadobutrol were assessed by 
Micronucleus Test in human peripheral lymphocytes in vitro. For this purpose, 
depending on both the LD50 value of gadobutrol in rodents and the recommended 
dose of use in humans, five concentrations (7,000, 14,000, 28,000, 56,000, and 
112,000 µg/mL) of gadobutrol were applied to lymphocytes obtained from three 
healthy donors. A negative (distilled water) and a positive (Mitomycin C, 0.20 
µg/mL) control were also used. In analyzes performed by examining binuclear cells, 
it was observed that gadobutrol forms binucleates with 1 micronucleus in human 
lymphocytes. It was determined that this contrast agent caused increases in MN 
frequency compared to the negative control, but these increases were not at a 
significant level. On the other hand, gadobutrol caused a decrease in the Nuclear 
Division Index (NDI) compared to the negative control, but these reductions were 
not statistically significant. These results indicate that gadobutrol did not have strong 
clastogenic and/or aneugenic effects in the MN test in human lymphocytes. 
However, further in vitro and in vivo genotoxicity tests should be carried out to 
reduce health concerns. 

Keywords: Magnetic Resonance İmaging, Gadolinium-Based Contrast Agent, 
Gadobutrol, Genotoxicity 
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 Bu çalışmada değişik yıllarda elde edilmiş Çorum iline ait uydu görüntülerine yönelik farklı 
birleştirme yöntemlerinin performansları analiz edilmiştir. 2010, 2011, 2012, 2013 (SPOT-5), 
2014 (SPOT-6) ve 2016 (SPOT-7) yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bu görüntüler 
iki farklı Dalgacık Dönüşümü (A Trous ve Mallat algoritmaları), Temel Bileşenler Analizi 
(PCA), Hiperküre Renk Uzayı (HCS), Yüksek Geçirgenli Filtreleme (HPF) ve Gram Schmidt 
(GS) yöntemleri ile birleştirilmiş ve birleştirme yöntemlerinin performansları 5 farklı kalite 
indeksi ile değerlendirilmiştir. Kullanılan kalite indeksleri: RMSE (Root Mean Square Error), 
ERGAS (Erreur Relative Globale Adimensionnelle de Synthése), PSNR (Peak Signal To Noise 
Ratio), CC (Correlation Coefficient) ve UQI (Universal Quality Index)’dir. Elde edilen sonuçlar 
karşılaştırıldığında, en iyi birleştirme yönteminin HCS yöntemi olduğu belirlenmiştir. 
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Performance Analysis in Image Pansharpening Methods 
 
 
Abstract 

  

In this study, the performance of different image pansharpening methods for satellite 
images of Çorum province obtained in different years has been analyzed. Images of 
the years 2010, 2011, 2012, 2013 (SPOT-5), 2014 (SPOT-6) and 2016 (SPOT-7) 
were used. These images were pansharpened with Gram Schmidt (GS), High-Pass 
Filtering (HPF), Hyperspherical Color Space (HCS), Principal Component Analysis 
(PCA) and two different Wavelet Transform (A Trous and Mallat algorithms) 
methods. The performances of the pansharpening methods were performed in 5 
different quality indexes. The quality indexes used are: RMSE (Root Mean Square 
Error), ERGAS (Erreur Relative Globale Adimensionnelle de Synthése), PSNR 
(Peak Signal To Noise Ratio), CC (Correlation Coefficient) and UQI (Universal 
Quality Index). According to the obtained results, it was determined that the best 
image pansharpening method was the HCS method. 

Keywords: Satellite İmages; Image Pansharpening; Quality İndex. 
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 Diyabet (şeker hastalığı) obezite, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, ileri yaş, stres gibi 
olumsuz yaşam şartlarıyla beraber son yıllarda görülme sıklığının artmasıyla birlikte birçok 
önemli hastalığa da zemin hazırlamaktadır. Erken dönemde hastalığın fark edilememesi görme 
kayıplarına ve ileriki aşamalarda körlüğe kadar gitmektedir. Diyabetik retinopati, katarakt ve 
glokom hastalıklarının tespitinde göz fundus görüntülerinden sıkça yararlanılır. Bu makalede 
diyabetin sebep olduğu göz hastalıklarından bazıları diyabetik retinopati, katarakt ve glokom 
hastalıklarının tespiti yapılmıştır. Çalışmada Ocular Disease Intelligent Recognition (ODIR) 
veri seti kullanılmıştır. Veri seti içerisinden normal, diyabetik retinopati, katarakt ve glokom 
sınıfları seçilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ilk hali haricinde farklı veri 
artırma yöntemleri kullanılarak dengeli veri setleri oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setleri 
state of the art olarak bilinen VGG16, VGG19 modelleri üzerinde Stochastic Gradient Descent 
(SGD), Adaptive Gradient Algorithm (Adagrad), Adaptive Moment Estimation (Adam) 
optimizerları kullanılarak eğitimler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak elde edilen en yüksek 
başarı oranı ADASYN yöntemi ile artırılan veri setinin VGG16 modelini adam optimizerı ile 
eğittiğimizde test verisi üzerinde %86 başarı ve %43 hata oranı elde edilmiştir. 
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Detection of Eye Diseases Caused by Diabetes From Eye Fundus Images 
 
 
Abstract 

  

Diabetes, obesity, sedentary life, unbalanced diet, advanced age, stress, along with 
adverse living conditions, and its increased incidence in recent years, pave the way 
for many important diseases. Failure to detect the disease in the early period leads to 
vision loss and blindness in the later stages. Eye fundus images are frequently used 
in the detection of diabetic retinopathy, cataract and glaucoma diseases. In this 
article, some of the eye diseases caused by diabetes, diabetic retinopathy, cataract 
and glaucoma were determined. Ocular Disease Intelligent Recognition (ODIR) data 
set was used in the study. The study was carried out by selecting normal, diabetic 
retinopathy, cataract and glaucoma classes from the data set. Balanced data sets were 
created by using different data augmentation methods, except for the initial state of 
the obtained data. Trainings were carried out using Stochastic Gradient Descent 
(SGD), Adaptive Gradient Algorithm (Adagrad), Adaptive Moment Estimation 
(Adam) optimizers on VGG16 and VGG19 models, which are known as state of the 
art. As a result, when we trained the VGG16 model of the data set, whose highest 
success rate was increased with the ADASYN method, with the adam optimizer, 86% 
success and 43% error rate were obtained on the test data. 

Keywords: Eye Fundus İmage, Diabetes, Deep Learning 
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Özet 

 In this paper, we are motivated by the public healthcare system of Turkey where patients 
needed home healthcare are served by the healthcare team of a hospital that serves their place 
of residence. The current system may cause unbalanced workloads between hospitals in terms 
of the time needed for traveling and operations. This paper aims to generate routes with the 
objective of a balanced workload for hospitals under the constraints of the time windows of 
patients and the working hours of health workers. Firstly, a mathematical model of the problem 
that can solve toy and small-scale problems while considering the importance of a balanced 
workload is proposed. Then, since the size of the problem that could be solved by the 
mathematical model is limited, a Tabu Search with a Variable Neighborhood Search (TS-VNS) 
algorithm is developed. The performance of the TS-VNS algorithm is tested by comparing the 
results of the mathematical model with the generated small-scale test problems. Additionally, 
large-scale test problems from the literature are sourced for the problem and solved by the TS-
VNS algorithm. The results demonstrate the efficiency of the TS-VNS algorithm. 

Anahtar Kelimeler: Home Health Care, Tabu Search, Variable Neighborhood Search, 
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Home Healthcare Routing Problem Under the Constraint of a Balanced 
Workload 

 
 
Abstract 

  

In this paper, we are motivated by the public healthcare system of Turkey where 
patients needed home healthcare are served by the healthcare team of a hospital that 
serves their place of residence. The current system may cause unbalanced workloads 
between hospitals in terms of the time needed for traveling and operations. This paper 
aims to generate routes with the objective of a balanced workload for hospitals under 
the constraints of the time windows of patients and the working hours of health 
workers. Firstly, a mathematical model of the problem that can solve toy and small-
scale problems while considering the importance of a balanced workload is proposed. 
Then, since the size of the problem that could be solved by the mathematical model 
is limited, a Tabu Search with a Variable Neighborhood Search (TS-VNS) algorithm 
is developed. The performance of the TS-VNS algorithm is tested by comparing the 
results of the mathematical model with the generated small-scale test problems. 
Additionally, large-scale test problems from the literature are sourced for the 
problem and solved by the TS-VNS algorithm. The results demonstrate the efficiency 
of the TS-VNS algorithm. 

Keywords: Home Health Care, Tabu Search, Variable Neighborhood Search, 
Workload Balance, Metaheuristics, Or in Healthcare 
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İçme Suları ve Atıksulardan Benzotriazol Giderim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 
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Özet 

 Benzotriazol, biyobirikim ve toksisiteye sahip yaygın olarak kullanılan bir antikorozif katkı 
maddesi olarak bilinmektedir. Çevreye (su, hava ve toprak) evsel ve endüstriyel atıksular dahil 
olmak üzere çeşitli yollarla taşınabilmektedir. Toksik özelliği nedeniyle çevre ve insan sağlığı 
için risk oluşturabilir. Çevre ve insan sağlığını korumak için, benzotriazolinin alıcı ortamlarına 
karışmasını engellemek gerekmektedir. Ancak, mevcut konvansiyonel içme suyu ve atıksu 
arıtma tesislerinde benzotriazolini tamamen gidermek mümkün değildir. Bu nedenle, 
konvansiyonel su ve atıksu arıtma tesislerinin ileri arıtma teknolojileriyle modernize edilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada, benzotriazolinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım 
alanları, çevredeki taşınımı, akibeti ve giderim alternatifleri araştırılmıştır. Sonuç olarak içme 
suyu ve atıksulardan benzotriazol gideriminde konvansiyonel yöntemler, koagülasyon-
flokülasyon, adsorpsiyon prosesleri, ileri oksidasyon, membran filtrasyon ve hibrit proseslerin 
giderim verimleri sırasıyla %30-55, %80, %89-92, >%90, %97.2 ve %80 olarak belirtilmiştir. 
Adsorpsiyon, membran filtrasyon ve ileri oksidasyon prosesleri yüksek giderim performansları, 
kolay kurulum, işletme ve bakım kolaylığı, yan ürün ya da daha toksik metabolitlerin 
oluşmaması gibi avantajlara sahip olmaları nedeniyle öncelikli arıtma alternatifleri olarak 
değerlendirilmişlerdir. 
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Evaluation of Benzotriazole Removal Methods From Drinking Water and 
Wastewater 

 
 
Abstract 

  

Benzotriazole is a widely used anticorrosive additive with bioaccumulation and 
toxicity. It can be transported to the environment (water, air and soil) in various ways, 
including domestic and industrial wastewater. It may pose a risk to the environment 
and human health due to its toxic feature. In order to protect the environment and 
human health, it is necessary to prevent benzotriazoline from mixing with the 
receiving environment. However, it is not possible to completely remove 
benzotriazoline in existing conventional drinking water and wastewater treatment 
plants. Therefore, conventional water and wastewater treatment plants need to be 
modernized with advanced treatment technologies. In this study, the physical and 
chemical properties, usage areas, transport, fate and removal alternatives of 
benzotriazoline were investigated. As a result, the removal efficiencies of 
conventional methods, coagulation-flocculation, adsorption processes, advanced 
oxidation, membrane filtration and hybrid processes for benzotriazole removal from 
drinking water and wastewater are 30-55%, 80%, 89-92%, >90%, 97.2% and hybrid 
processes, respectively. Adsorption, membrane filtration and advanced oxidation 
processes were evaluated as priority treatment alternatives due to their high removal 
performance, easy installation, ease of operation and maintenance, and no by-
products or more toxic metabolites. 

Keywords: Benzotriazol, Driking Water, Treatment, Wastewater 
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Özet 

 Bu çalışmada, ülkemizin 3 büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’den seçilen 3 adet 
pilot bölgede (Beylikdüzü/ İstanbul, Çankaya/Ankara, Karşıyaka/İzmir) yer alan konutların m2 
fiyatlarının tahmin edilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. İlk olarak tapu.com üzerinden elde 
edilen toplam 16.000 satırdan oluşan ve girdi olarak, bulunduğu kat, oda sayısı, brüt alan, net 
alan, banyo sayısı, ısınma durumu, balkon ve lokasyon verilerinin; çıktı olarak ise m2 fiyatının 
ele alındığı bir veri setine çeşitli istatistiksel yöntemler uygulanmış ve bu veri seti için aşağıdaki 
formül ile ifade edilen MAPE (Mean Absolute Percentage Error - Ortalama Mutlak Yüzde 
Hata) oranları tespit edilmiştir. Burada, Aj = gerçek değer ve ej = gerçek değer ve tahmin edilen 
değer arasındaki farktır. em kiralık hem satılık konut bilgilerinin bulunduğu bu veri setinde 
istatistiksel modeller üzerinden yapılan değerleme ile konut fiyatlarının tahmin edilmesi 
sonucunda, MAPE değeri kiralık konutlar için %25,8, satılık konutlar için ise %40,5 olarak 
hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere MAPE değerleri istatistiksel yöntemler için oldukça yüksek 
çıkmıştır. Bunun üzerine sistemin daha uygun bir şekilde modellenmesi ve bu hata değerinin 
azaltılabilmesi için makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. 
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Real Estate Valuation With Statistical Methods and Machine Learning 
Methods 

 
 
Abstract 

  

In this study, the m2 prices of the residences located in 3 pilot regions 
(Beylikdüzü/Istanbul, Çankaya/Ankara, Karşıyaka/İzmir) selected from the 3 largest 
cities of our country, Istanbul, Ankara and Izmir, were estimated. First of all, the data 
of the floor, the number of rooms, the gross area, the net area, the number of 
bathrooms, heating status, balcony and location as input, consisting of a total of 
16.000 lines obtained from tapu.com; As the output, various statistical methods were 
applied to a data set in which the m2 price was handled, and MAPE (Mean Absolute 
Percentage Error - Average Absolute Percentage Error) rates, expressed by the 
formula below, were determined for this data set. Here, Aj = actual value and ej = 
difference between actual value and predicted value. As a result of estimating the 
house prices with the valuation made through statistical models in this data set, which 
includes both rental and sale housing information, the MAPE value was calculated 
as 25.8% for rental houses and 40.5% for houses for sale. As can be seen, the MAPE 
values were quite high for statistical methods. Then, machine learning methods were 
used to model the system more appropriately and to reduce this error value. 

Keywords: Real Estate, Valuation System, Machine Learning 
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Özet 

 İzoindolin ve türevleri, birçok önemli doğal ve sentetik bileşikte bulundukları için biyolojik 
özelliklere sahiptir. İzoindolinler, doğal bileşiklerde (magallanezin, lennoxamine ve 
stachibotrin C gibi) yaygın yapısal motifler oldukları için büyük ilgi görmüştür. Bunlara ek 
olarak, izoindolin-1-onlar diyabet, obezite ve hiperlipidemi ve kanser hastalıklarının 
tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca, izoindolin-1-onlar Diels-Alder reaksiyonunda ve asimetrik 
sentezde yapı taşları olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, 2-formilbenzoik asit, dimedon ve 
benzilamin karıştırılarak uygun reaksiyon koşullarında izoindolin-1-on iskeletine sahip 
başlangıç bileşiği sentezlendi. Daha sonra bu bileşik türevlendirildi ve çeşitli floresans 
özellikleri incelendi. Sentezlenen bileşiklerin tümü, 1H NMR, 13C NMR ve FT-IR 
spektroskopik verileri kullanılarak karakterize edildi. Teşekkür: Bu araştırma 115Z446 ve 
217Z043 numaralı TÜBİTAK projeleri tarafından desteklenmiştir. 
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Synthesis of Isoindoline Derivative Compounds and Investigation of Their 
Fluorescence Properties 

 
 
Abstract 

  

Isoindoline and their derivatives have biological properties because they are found 
in many important natural and synthetic compounds. Isoindolines have attracted 
great interest as they are common structural motifs in natural compounds (such as 
magallanezin, lennoxamine, and stachibotrin C). Additionally, isoindoline-1-ones 
have been used in the treatment of diabetes, obesity and hyperlipidemia, and cancer. 
furthermore, isoindolin-1-ones have been used as building blocks in the Diels-Alder 
reaction and asymmetric synthesis. In this study, starting compound with isoindolin-
1-one skeleton was synthesized by mixing 2-formylbenzoic acid, dimedone and 
benzylamine under appropriate reaction conditions. Later, this compound was 
derivatized and various fluorescence properties were investigated. All of the 
synthesized compounds were characterized using 1H NMR, 13C NMR and FT-IR 
spectroscopic data. Acknowledgements: This research was supported by TUBITAK 
projects whose numbers are 115Z446 and 217Z043. 
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Özet 

 Ftalosiyaninler, tetrapirol bileşiklerinin önemli bir sınıfını oluşturmaktadır. Ftalosiyaninlerin 
aromatik ve güçlü 18-π elektronik yapılarından kaynaklanan fotokimyasal özellikleri sayesinde 
çeşitli bilimsel alanlardaki ve uygulamalardaki önemi günümüzde ilgi görmeye devam 
etmektedir. Metalli ftalosiyaninler arasında, Zn (II) metal iyonu fotofiziksel, fotokimyasal ve 
enzim inhibisyon özellikleri gösterdikleri bilinmektedir. Karbazol aromatik heterosiklik 
bileşiklerin önemli bir sınıfını oluşturur ve ilaç kimyasında, anti-tümör, anti-oksidan, anti-
bakteriyel, anti-diyabetik ve anti-inflamatuar gibi farmakolojik aktivite özellikleri ile tanınırlar. 
Literatürde karbazol Zn (II) ftalosiyaninler ile ilgili enzim inhibisyon çalışmalarının yer 
almaması çalışmamızın temel amacı olmuştur. Bu amaçla çalışmada, karbazol bileşiğinden yola 
çıkarak sırasıyla etilen karbonat ile karbazolun azot atomunun korunması ile 2-(9H-karbazol-
9-il)etan-1-ol bileşiği, asetatlama işlemi ile 2-(3-asetil-9H-karbazol-9-il)etil asetat bileşiği, 
hidroliz işlemi ile 1-(9-(2-hidroksietil)-9H-karbazol-3-il)etan-1-on bileşiği ardından 4-
nitroftalonitril reaktifi kullanılarak 4-(2-(3-asetil-9H-karbazol-9-il)etoksi)ftalonitril bileşiğinin 
eldesi ve son olarak yeni mono asetat karbazol temelli Zn (II) ftalosiyanin eldesi 
gerçekleştirildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, NMR, elemental analiz, MOLDI-TOF 
MS spektroskopisi ve UV-Vis spektroskopisi ile karakterize edildi. Çinko ftalosiyanin 
kompleksinin fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelendi. Ayrıca, ftalosiyanin ve 
ligandlarının α–glukozidaz in vitro inhibe edici aktiviteleri, enzim kinetik çalışmaları ve 
karbonik anhidraz I ve II izoenzimlerine karşı aktiviteleri incelendi. α–Glukozidaz enzimine 
karşı ftalonitril bileşiği en iyi aktiviteyi gösterirken, karbonik anhidraz (I ve II)’ ye karşı çinko 
ftalosiyanin en iyi aktivite gösterdi. Teşekkür: Bu araştırma 115Z446, 217Z043 numaralı 
TÜBİTAK projeleri tarafından ve 2022-7-25-3 numaralı SAÜ BAP (LÜTEP-Doktora) 
tarafından desteklenmiştir. 
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Synthesis and Biological Activities of New Zinc Phthalocyanine At Peripheral 
Position Based On Carbazole 

 
 
Abstract 

  

Phthalocyanines constitute an important class of tetrapyrrole compounds. The 
importance of phthalocyanines in various scientific fields and applications continues 
to attract attention today, thanks to their photochemical properties resulting from 
their aromatic and strong 18-π electronic structures. Among metal phthalocyanines, 
Zn(II) metal ion is known to exhibit photophysical, photochemical and enzyme 
inhibition properties. Carbazole forms an important class of aromatic heterocyclic 
compounds and are known for their pharmacological activity properties such as anti-
tumor, anti-oxidant, anti-bacterial, anti-diabetic and anti-inflammatory in 
pharmaceutical chemistry. The main purpose of our study was the absence of enzyme 
inhibition studies on carbazole Zn (II) phthalocyanines in the literature. For this 
purpose, starting from the carbazole compound, 2-(9H-carbazol-9-yl)ethan-1-ol 
compound by protecting the nitrogen atom of carbazole with ethylene carbonate, and 
2-(3-acetyl-9H-carbazol-9-yl)ethyl acetate compound by the acetate process, 1-(9-
(2-hydroxyethyl)-9H-carbazol-3-yl)ethan-1-one compound by the hydrolysis 
process, then 4-(2-(3-acetyl-9H-carbazol-9-yl)ethoxy)phthalonitrile compound 
using the 4-nitrophthalonitrile reagent, and finally the new mono acetate carbazole-
based Zn (II) phthalocyanine carried out. The structures of the synthesized 
compounds were characterized by FT-IR, NMR, elemental analysis, MOLDI-TOF 
MS spectroscopy and UV-Vis spectroscopy. Photophysical and photochemical 
properties of the zinc phthalocyanine complex were investigated. In addition, α-
glucosidase inhibitory activities of phthalocyanine and its ligands in vitro, enzyme 
kinetic studies and activities against carbonic anhydrase I and II isoenzymes were 
investigated. While phthalonitrile compound showed the best activity against α-
glucosidase enzyme, zinc phthalocyanine showed the best activity against carbonic 
anhydrase (I and II). Acknowledgements: This research was supported by TÜBİTAK 
projects numbered 115Z446, 217Z043 and by SAU BAP (LÜTEP-PhD) numbered 
2022-7-25-3. 
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Kentsel Sorunların Çözümünde Bı̇r İ̇lçe Beledı̇yesı̇ Çalışmalarının Benzetı̇m ve 
Modelleme İ̇le Analı̇zı̇ 

 
Araştırmacı Emre Uzun1 , Prof.Dr. Osman Yazıcıoğlu1 

 
1İstanbul Ticaret Üniversitesi 

*Corresponding author: Emre UZUN 
 

Özet 

 Kent yönetiminde önemli bir kamu kurumu olan belediyelerin kentsel sorunların çözümünde 
yürütmüş olduğu çalışmalar kentte yaşayan bireylerin yaşam konforu için önemli bir yere 
sahiptir. Belediyeler bünyesinde bulundurduğu müdürlükler ile kentsel sorunların tespitinde ve 
çözümünde ofis ve saha ekipleri ile çalışmalarını yürütmektedirler. Yapılan çalışmada kentsel 
sorunların çözümünde bir ilçe belediyesinin yürütmüş olduğu çalışmalar simülasyon ve 
modelleme tekniği ile analiz edilmiştir. Sistem girdisi olarak kuruma kentte yaşayan bireyler 
tarafından bilgi iletişim araçlarıyla iletilen kent problemleri ile saha ekiplerinin tespit etmiş 
olduğu problemler alınmıştır. Sistemin mevcut durumunun benzetimi hazırlanırken kurumun 
yayınlamış olduğu yıllık bülten verileri ve zaman etüdü ile elde edilen verilerden 
faydalanılmıştır. Mevcut durumda evrakların yanlış birimlere yönlendirmesinden kaynaklanan 
süre kayıpları ile evrak taşıma sürelerinden kaynaklanan süre kayıpları tespit edilmiş ve 
alternatif model geliştirilmiştir. Alternatif model ile evrakların sistemde geçirmiş olduğu süreler 
%26,21 oranında azaldığı görülerek sistemde verimlilik artışı sağlanmıştır. 
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Analysıs of the Studıes of a Dıstrıct Munıcıpalı̇ty İ̇n the Solutı̇on of Urban 
Problems by Sı̇mulatı̇on and Modellı̇ng 

 
 
Abstract 

  

The studies carried out by municipalities plays an important role in solving urban 
problems, since they are a significant public institution in the city administration. 
Municipalities carry out their work with office and field teams in the determination 
and solution of urban problems through the agency of directorates they possess 
within. In the study, the exercises conducted by a district municipality regarding the 
solution of urban problems were analyzed by simulation and modeling technique. 
The urban problems forwarded to the institution by the individuals living in the city 
via information communication tools and the problems determined by the field teams 
were taken as system input. The annual bulletin data published by the institution and 
the data obtained through time study were used while preparing the simulation of the 
current state of the system. In the current situation, the loss of time caused by the 
documents being forwarded to the wrong units and the time loss due to the document 
handling times have been determined and an alternative model has been developed. 
With the alternative model, the time spent by the documents in the system decreased 
by 26.21%, resulting in an increase in efficiency in the system. 

Keywords: Simulation and Modeling, Arena Simulation, Smart City, City 
Information System 
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Özet 

 MikroRNA'lar, gen ekspresyonunun düzenlenmesinde önemli roller oynayan kodlamayan 
RNA'ların bir sınıfıdır. Önceki çalışmalar, düzensiz miRNA ekspresyon profillerinin kolorektal 
kanser ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı kolorektal kanser ile miR-564 ve 
miR-718 ekspresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışma Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Kurulu'nun 2021/83 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
Kolorektal kanserli 80 hastadan alınan örnekleri analiz ettik. Çalışmamızda, kolorektal kanserli 
hastaların tümör ve komşu normal dokularında miR-564 ve miR-718 ekspresyon düzeyleri 
qRT-PCR testi ile belirlendi. Çalışma sonucunda tümörlü dokularda miR-564 ve miR-718 
ekspresyonlarının normal dokulara göre anlamlı derecede azaldığı belirlendi (p˂0.05). Sonuç 
olarak, hem miR-564 hem de miR-718'in kolorektal karsinogenez oluşumunda tümör 
baskılayıcı rol oynadığı sonucuna varılabilir. Acknowledgements: Bu çalışma Gaziantep 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 
FEF.YLT.21.13). 
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Investigation of Mir-564 and Mir-718 Expression Levels in Colorectal Cancer 
 
 
Abstract 

  

MicroRNAs are a class of non-coding RNAs that play important roles in regulating 
gene expression. Previous studies showed that dysregulated miRNA expression 
profiles are associated with colorectal cancer. The aim of this study was to determine 
the relationship between colorectal cancer and expression levels of miR-564 and 
miR-718. This study was approved by the decision of the Medical Ethics Committee 
of Gaziantep University Faculty of Medicine, numbered 2021/83. We analyzed the 
samples taken from 80 patients with colorectal cancer. In our study, qRT-PCR assay 
was used to detect the expression levels of miR-564 and miR-718 in tumor and 
matched normal tissues of colorectal cancer patients. As a result of the study, it was 
determined that the expressions of miR-564 and miR-718 were significantly 
decreased in tumor tissues compared to normal tissues (p˂0.05). Consequently, it can 
be concluded that both miR-564 and miR-718 plays a tumor suppressor role in the 
formation of colorectal carcinogenesis. Acknowledgements: This study was 
supported by Gaziantep University Scientific Research Projects Management Unit 
(Project No: FEF. YLT. 21.13). 
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Kolorektal Kanserler Vakalarında Mir-2861 ve Mir-5011-5p Ekspresyon Seviyelerinin 
Değerlendirilmesi 

 
Dr. Hikmet Kadakal1 , Dr. Öğretim Üyesi Alper Aytekin2 , Dr. Öğretim Üyesi 

Türkan Gürer1 , Dr. Öğretim Üyesi Deniz mihçıoğlu3 
 

1Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep 

3SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
Gaziantep 

Özet 

 Kolorektal kanser tüm dünyada en sık görülen üçüncü ve en sık ölüme neden olan ikinci 
kanser tipidir. miRNA'lar hedef mRNA'nın protein sentezini baskılayarak, gen ekspresyon 
düzenlenmesini sağlayıp mRNA ifadesini engelleyerek veya genomik bölgede DNA 
metilasyonuna neden olarak kanser gelişim patogenezinde tümör supresör veya onkogen olarak 
yer almaktadırlar. Yaptığımız çalışmada miR-2861 ve miR-5011-5p'nin kolorektal kanserdeki 
ekspresyon düzeylerini belirleyerek kanser patogenezinde rolünün tespiti amaçlanmıştır. 80 
kolorektal kanserli hastadan alınan tümörlü ve normal dokularda qRT-PCR analizi sonucunda 
hem miR-2861 hem de miR-5011-5p'nin tümörlü dokularda normal dokulara göre ekspresyon 
düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı biz azalış tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak miR-
2861 ve miR-5011-5p kolorektal kanser tanı ve prognozunda bir biyobelirteç olarak 
kullanılabilir. Teşekkür: Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi yerel etik kurulu tarafından 
onaylanmıştır (Etik kurul onay numarası: 2021/179 ) ve Gaziantep Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: FEF.YLT.21.18). 
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Evaluation of Mir-2861 and Mir-5011-5p Expression Levels in Colorectal 
Cancers 

 
 
Abstract 

  

Colorectal cancer is the third most common cancer and the second most common 
cause of death worldwide. miRNAs are involved in the pathogenesis of cancer 
development as tumor suppressors or oncogenes by suppressing protein synthesis of 
target mRNA, providing regulation of gene expression, preventing mRNA 
expression or causing DNA methylation in the genomic region. In our study, it was 
aimed to determine the role of miR-2861 and miR-5011-5p in cancer pathogenesis 
by determining the expression levels in colorectal cancer. As a result of qRT-PCR 
analysis of tumor and normal tissues obtained from 80 colorectal cancer patients, we 
found a statistically significant decrease in the expression levels of both miR-2861 
and miR-5011-5p in tumor tissues compared to normal tissues (p<0.05). In 
conclusion, miR-2861 and miR-5011-5p can be used as a biomarker in the diagnosis 
and prognosis of colorectal cancer. Acknowledgments: This study was ethically 
approved by the local ethics committee of Gaziantep University (Ethical approved 
number: 2021/179 ) and supported by the Scientific Research Projects Managements 
Unit of Gaziantep University (Project No: FEF.YLT.21.18). 
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Özet 

 Tarımsal ürünlerin ekili sahaların bilinirliği ve ürün kapasitesinin önceden tespiti tarımsal 
girdi ve üretim açısından oldukça önemlidir. Gıda ve sanayi sektörünün hammaddesi olan 
birçok bitkisel ürünün elde edilmesi ancak tarımsal üretimin çeşitliliği ile mümkündür. Türkiye 
için tarımsal potansiyeli en yüksek sahalardan birine ev sahipliği yapan ve Şanlıurfa ilinde 
bulunan Harran Ovası bitkisel üretimin yoğun olduğu alanların başında gelmektedir. Son 
yıllarda tarım politikalarının gelişmesi ile çiftçilere verilen desteklerin çeşitlendirilmesi ve 
arttırılması tarımsal üretim açısından oldukça önemlidir. Mevzuat değişikliği ile üreticinin her 
yıl aynı ürünü ekmesi engellenerek hem birden fazla ürünün ekilmesinde deneyim 
kazanmalarını hem de üretimin çeşitlendirilmesi sağlanmıştır. Mevzuat değişikliği sonrası 2019 
ve 2020 yılları arasında Harran ovasında bitki deseni değişimi belirlenerek yıllar arasındaki 
ekili alanların değişimi belirlenmiştir. Ürün desene değişiminin belirlenmesi için 2019 ile 2020 
yılları Nisan ve Ağustos aylarının Landsat-8 uydu görüntüleri elde edilmiştir. Uydu görüntüleri 
ERDAS IMAGİNE 2014 programında işlenmiş ve kontrollü sınıflandırma haritaları yapılmış 
ve toplam ne kadar alan kapladıkları belirlenmiştir. 2020 Harran ovasında mevzuat değişikliği 
öncesi 2019 yılında buğday ve yem bitkileri 14675 Ha, mısır 29653 ha ve pamuk 76497 Ha 
iken, mevzuat değişikliği sonrası 2020 yılında buğday ve yem bitkileri 72692 Ha, mısır 74398 
Ha ve pamuk 32380 Ha alan kaplamıştır. Mevzuat değişikliği sonrası üreticilerin büyük bir 
kısmı bu değişikliğe uymuş ve yıllar arasındaki ürün deseni değişimi bu çalışma ile net bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mevzuat Değişikliği, Harran Ovası, Ürün Deseni Değişimi, Erdas 
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Determination the Impact of Legislative Arrangement On Wheat and Corn 
Land Changes by Using Remote Sensing Images: the Harran Plain Example 

 
 
Abstract 

  

The awareness of the cultivated areas of agricultural products and the pre-
determination of the product capacity are very important in terms of agricultural 
input and production. Obtaining many herbal products, which are the raw materials 
of the food and industrial sector, is only possible with the diversity of agricultural 
production. Harran Plain in Şanlıurfa, which hosts one of the fields with the highest 
agricultural potential for Turkey, is one of the areas where plant production is intense. 
With the development of agricultural policies in recent years, diversifying and 
increasing the support given to farmers is very important in terms of agricultural 
production. With the change in the legislation, the producer was prevented from 
planting the same product every year, enabling them to gain experience in planting 
more than one product and to diversify the production. After the legislative change, 
the change in plant pattern in the Harran plain between 2019 and 2020 was 
determined and the change of cultivated areas between the years was determined. In 
order to determine the product pattern change, Landsat-8 satellite images of April 
and August between 2019 and 2020 were obtained. Satellite images were processed 
in the ERDAS IMAGINE 2014 program and controlled classification maps were 
made and the total area they covered was determined. While wheat and fodder crops 
were 14675 Ha, corn 29653 Ha and cotton 76497 Ha in 2019 before the legislative 
change in the 2020 Harran plain, after the legislation change, wheat and forage crops 
covered 72692 Ha, corn 74398 Ha and cotton 32380 Ha in 2020. After the legislative 
change, most of the manufacturers complied with this change and the change in 
product patterns between the years was clearly revealed with this study. 

Keywords: Legislation Change, Harran Plain, Product Pattern Change, Erdas 
Imagine 
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Özet 

 Bu çalışmada Nagarjuna vd. (2022) tarafından önerilen Nadarajah–Haghighi Lomax (NHLx) 
dağılımının parametreleri altı farklı yöntem kullanılarak tahmin edilmiştir. NHLx dağılımının 
bilinmeyen parametreleri en çok olabilirlik (ML), maksimum ürün aralığı (MPS), 
ağırlıklandırılmış en küçük karaler (WLS), Anderson Darling (AD), sağ-kuyruklu Anderson 
Darling (RTAD), sol-kuyruklu Anderson Darling (LTAD) yöntemleri kullanılarak tahmin 
edilmiştir. Bu tahmin edicilerin performansları Monte Carlo simülasyon çalışması ile yanlılık, 
hata kareler ortalaması (MSE) ve yeterlilik (Def) değerlerine göre karşılaştırılmıştır. Monte 
Carlo simülasyon çalışması sonucu NHLx dağılımı için Def değerleri açısından ML tahmin 
edicisinin performansının diğer tahmin edicilerden daha iyi olduğunu göstermiştir.ML tahmin 
edicisini AD, RTAD, LTAD, MPS ve WLS tahmin edicileri takip etmektedir. Ayrıca, AD 
tahmin edicisinin diğer tahmin edicilere göre küçük örneklem çaplarında daha az yanlı olduğu 
görülmüştür. Çalışmanın sonunda, literatürde yer alan gerçek bir veri seti olan kanser verisinin 
modellemesi NHLx dağılımı ile yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nadarajah–haghighi Lomax Dağılımı, Parametre Tahmin Yöntemleri, 
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Comparison of the Estimation Methods for the Parameters of Nadarajah–
haghighi Lomax Distribution With An Application to Cancer Data 

 
 
Abstract 

  

In this study, we present six different estimation methods for the parameters of the 
Nadarajah–Haghighi Lomax (NHLx) distribution introduced by Nagarjuna et al. 
(2022). Maximum Likelihood (ML), the Maximum Product Spacing (MPS), 
Weighted Least Squares (WLS), Anderson Darling (AD), right tail Anderson Darling 
(RTAD) and left tail Anderson Darling (LTAD) estimators of the unknown 
parameters of NHLx distribution are obtained. A Monte Carlo simulation study is 
performed to compare the efficiencies of these estimators. Performance of these 
estimators are compared with respect to their bias, mean squares error (MSE) and 
deficiency (Def) values. A Monte Carlo simulation study results show that according 
to Def values, ML has the best performance. The ML estimator is followed by the 
AD, RTAD, LTAD, MPS and WLS estimators. In addition, results show that the AD 
estimator has the smallest bias. At the end of the study, we analyze a cancer dataset, 
which is real data taken from the literature for illustration purposes. 

Keywords: Nadarajah–haghighi Lomax Distribution, Estimation Methods, Monte 
Carlo Simulation 
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Özet 

 Kardiyomiyopatiler, kalbin miyokardiyumunun bir hastalık grubunu temsil eder ve hem kalp 
kası hastalıklarını hem de kalp kası boyutu, şekli ve işlevi üzerinde olumsuz etkilere yol açan 
hastalıkları içerir. Kardiyomiyopatiler; dilate kardiyomiyopati (DKM), hipertrofik 
kardiyomiyopati (HKM), restriktif kardiyomiyopati (RKM), aritmojenik sağ ventriküler 
kardiyomiyopati (ARVK) olarak sınıflandırılmıştır. DKM sol ventrikül (LV) veya biventriküler 
dilatasyon ve sistolik disfonksiyon ile kendini gösteren bir kalp kası hastalığıdır. Dilate 
kardiyomiyopati altta yatan nedenlere göre iskemik dilate kardiyomiyopati (IDKM) ve non 
iskemik dilate kardiyomiyopati (NIDKM) olarak sınıflandırılır. NIDKM, birden fazla nedeni 
olan ve kalp yetmezliği (KY) ve hatta ani kardiyak ölümü (AKÖ) içeren bir klinik tabloya sahip 
en yaygın kardiyomiyopatidir. NIDKM, koroner arter hastalığı (KAH) veya artmış yükleme 
koşulları (hipertansiyon, kapak hastalığı) yokluğunda sol ventrikül genişlemesi ve global 
sistolik fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanır. DKM'ye en az 40 farklı gendeki mutasyonların 
neden olabileceği bilinmektedir. Hayvan modelleme çalışmalarıyla ilişkili genler dikkate 
alındığında, DKM'ye neden olabilecek genlerin sayısı 100'den fazladır. DKM hastalarının 
yaklaşık %40-50'sinde patojenik varyantlar tanımlanmış ve DKM’ ye katkıda bulunan birçok 
gen belirlenmiştir. Bu çalışmada, NIDKM tanısı ile yönlendirilmiş 18 hastanın 127 genden 
oluşan kardiyomiyopati paneli ile yapılan yeni nesil dizi analizi (YND) sonuçları ve klinik 
bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuç olarak 18 hastadan 12’sinde( %66,67) yalnızca 
klinik önemi belirsiz varyantlar tespit edilirken, 5’inde (%27,77) olası patojen varyant, 
1’inde(%5,55) ise patojen varyant tespit edildi. Bir hastada daha önce veri tabanlarında 
bildirilmemiş bir varyant belirlendi. 
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Whole Exome Sequence Analysıs in Patıents Wıth Non-Ischemıc 
 
 
Abstract 

  

Cardiomyopathies represent a group of diseases of the myocardium of the heart and 
includes both heart muscle diseases and diseases that cause adverse effects on heart 
muscle size, shape and function cardiomyopathies; It has been classified as dilated 
cardiomyopathy (DCM), hypertrophic cardiomyopathy (HCM), restrictive 
cardiomyopathy (RCM), and arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy 
(ARVC). DCM is a heart muscle disease manifested by left ventricular (LV) or 
biventricular dilatation and systolic dysfunction. Dilated cardiomyopathy is 
classified according to the underlying causes as ischemic dilated cardiomyopathy 
(IDCM) and non-ischemic dilated cardiomyopathy (NIDCM). NIDCM is the most 
common cardiomyopathy with multiple causes and a clinical picture that includes 
heart failure (HF) and even sudden cardiac death (SCD). NIDCM is defined as left 
ventricular enlargement and global systolic dysfunction in the absence of coronary 
artery disease (CAD) or increased loading conditions (hypertension, valvular 
disease). It is known that DCM can be caused by mutations in at least 40 different 
genes. Considering the genes associated with animal modeling studies, the number 
of genes that can cause DCM is more than 100. Pathogenic variants have been 
identified in approximately 40-50% of DCM patients, and many genes have been 
identified that contribute to DCM. In this study, the results of next generation 
sequencing (NGS) analysis with a cardiomyopathy panel consisting of 127 genes of 
18 patients referred with the diagnosis of NIDCM and the clinical information of 
these patients were retrospectively reviewed. As a result, only variants of uncertain 
clinical significance were detected in 12 (66,67%) of 18 patients, probable 
pathogenic variants were detected in 5 (27,77%) and pathogenic variant in 1 (5,55%). 
A variant not previously reported in databases was identified in one patient. 

Keywords: Genetic, Non-Ischemic Dilated Cardiomyopathy, Mutation, Variant 
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 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla malzemenin istenilen özelliklerde tek bir malzeme 
oluşturmak için makro boyutta bir araya gelerek yeni özellikler kazandırılan yeni malzemeler 
olup RHA haddelenmiş homojen zırh çeliği olarak geçer ve düşük karbon içermesinden dolayı. 
yüksek tokluk (enerjiyi yüksek ölçüde absorbe etmesi), kaynaklanabilirlik ve mukavemet gibi 
özelliklerin elde edilmesini sağlar. Hazırlanan çalışmada öğütülmüş ve öğütülmemiş RHA 
takviyeli kompozitlerin arasındaki farkın az ve fazla olduğu durumlarda numunenin sertlik 
oranı ölçümlenmesi amaçlanmıştır. %0, %1, %2, %4 oranlarında takviye edilmiş numuneler 
hazırlanmıştır. Ham numuneler 575° sıcaklıkta ve argon atmosfer ortamında 1 saat boyunca 
sinterlenmiştir. Mikroyapı incelemeleri için SEM analizi sertlik dayanımları için sertlik analizi 
gerçekleştirilmiştir. En yüksek sertlik oranının %1 Rha içeren öğütülmüş numunede olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Productıon of Ground and Unground Rha Reınforced Aa7075 Matrıx 
Composıtes by Powder Metallurgy 

 
 
Abstract 

  

Composite materials are new materials that gain new features by combining two or 
more materials in a macro dimension to form a single material with the desired 
properties, and it is referred to as RHA rolled homogeneous armor steel due to its 
low carbon content. It provides properties such as high toughness (high energy 
absorption), weldability and strength. In the prepared study, it is aimed to measure 
the hardness ratio of the sample in cases where the difference between ground and 
unground RHA reinforced composites is small and large. Samples reinforced at 0%, 
1%, 2%, and 4% were prepared. The raw samples were sintered at 575° and argon 
atmosphere for 1 hour. SEM analysis for microstructure investigations and hardness 
analysis for hardness strengths were performed. It is observed that the highest 
hardness rate in the ground sample is containing 1% Rha. 
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Özet 

 Otomotiv sektörü, ülke ekonomisine katkısı ve kendisine bağlı sektörlere öncülük etmesi 
açısından lokomotif rol almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye otomotiv sektörünün 2015-2020 
yılları arasındaki dış ticaret dengesi incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) ve Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verileri dikkate alınarak sektörün ülke 
ekonomisindeki yeri analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre otomotiv sektörünün 2015 
yılında yaklaşık 18 milyar dolar olan otomotiv ihracatı, 2020 yılında % 22 artarak 22 milyar 
dolara yükselmiştir. Bu periyotta otomotiv ihracatının toplam ihracattaki payı da % 12,01’den 
% 13,02’ye çıkmıştır. 2015 yılında yaklaşık 18 milyar dolar olan otomotiv ithalatı ise 2020 
yılında % 17 düşerek 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Otomotiv ithalatının toplam 
ithalattaki payı da % 8,58’den % 6,97’ye gerilemiştir. Bu veriler doğrultusunda otomotiv 
sektörünün ihracatın ithalatını karşılayan nadir sektörlerden biri olduğu söylenebilir. Dış ticaret 
dengesi analiz edildiğinde 2015 ile 2020 arasındaki ihracat ithalat makası her yıl daha da 
açılmaktadır. 2020 verilerine göre otomotiv sektörünün ihracatı ithalatının 1,45 katıdır. Sonuç 
olarak; otomotiv işletmelerinin her yıl artan bir hızla ihracata yöneldikleri ve uluslararası 
pazarlarda rekabet edebildikleri belirlenmiştir. Ülke ekonomisinde her yıl artan cari açığın 
otomotiv sektörü gibi katma değeri yüksek üretim yeteneğine sahip sektörlerle kapatılabileceği 
bu nedenle bu sektörlerin daha rekabetçi hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması 
önerilebilir. 
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Export-Import Balance in the Automotive Sector 
 
 
Abstract 

  

Abstract The automotive sector plays a leading role in terms of its contribution to the 
country's economy and leading the sectors connected to it. In this study, the foreign 
trade balance of the Turkish automotive industry between the years 2015-2020 has 
been examined. For this purpose, the position of the sector in the country's economy 
has been analyzed by taking into account the data of the Turkish Statistical Institute 
(TUIK) and the Automotive Industry Association (OSD). According to the results of 
the analysis, the automotive exports of the automotive industry, which was 
approximately 18 billion dollars in 2015, increased by 22% in 2020 and reached 22 
billion dollars. In this period, the percentage of automotive exports in total exports 
increased from 12,01% to 13,02%. Automotive imports, which were approximately 
18 billion dollars in 2015, decreased by 17% in 2020 to 15 billion dollars. The 
percentage of automotive imports in total imports decreased from 8.58% to 6.97%. 
In line with these data, it can be said that the automotive sector is one of the rare 
sectors that meets the imports of exports. When the foreign trade balance is analyzed, 
the export-import gap between 2015 and 2020 is getting wider yearly. According to 
2020 data, the export of the automotive industry is 1.45 times the import. As a result; 
It has been determined that automotive companies tend to export at an increasing rate 
every year and can compete in international markets. It can be suggested that the 
current account deficit, which increases every year in the country's economy, can be 
closed with sectors with high added value production capability, such as the 
automotive sector, therefore, necessary studies should be carried out to make these 
sectors more competitive. 
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Özet 

 Günümüzde elektronik sektörünün gelişmesiyle birlikte güç dönüştürücü devrelere olan 
gereksinim artmaktadır. Çeşitli sektörlerde kullanılan düşük gerilimden yüksek gerilime enerji 
dönüşümü son zamanlara en çok ihtiyaç duyulan dönüşüm şeklidir. Yüksek gerilim ihtiyacı 
bulunan sistemler için doğru akım ve gerilimi sağlayan kaynaklardan biri de DC-DC yükseltici 
güç dönüştürücüleridir. Çok sayıda DC-DC yükseltici dönüştürücü tipi ve dönüştürücüler için 
kullanılan çok sayıda kontrolör tipi bulunmaktadır. Bu nedenle birçok tasarım kombinasyonu 
yapılabilmektedir. Yüksek gerilim dönüşümü yapılırken güç kayıplarının en az seviyede olması 
ve çalışma modlarında hata olmaması tasarım açısından önemli kriterler arasındadır. Ayrıca 
tasarımın bütünlüğü ve doğruluğu adına tek bir sistemde üzerinde yapılan çalışmaların birbirine 
olan etkilerini gözlemlemek gerekir. Bu çalışmada 30V civarı giriş geriliminden 500V 
seviyesinde çıkış gerilimi üreten kontrolör tabanlı DC-DC yükseltici dönüştürücü tasarımı 
yapılmıştır. Verimliliği artırmak için boost dönüştürücü ve flyback dönüştürücü topolojisinin 
birlikte kullanıldığı boost-flyback dönüştürücü devresi tasarlanmıştır. Çalışmanın sunduğu 
diğer bir farklılık ise devre tasarımı ve kontrolcü tasarımı birbirini etkileyen yapılar olduğu için 
bu çalışmada bütün olarak ele alınmıştır ve kontrolör tasarımı ile hibrit devre yapısının uyumu 
ve performansı analiz edilmiştir. Çıkış geriliminin üretilme süresi, gerilim seviyesi ve kalıcı hal 
durumu PI kontrolcü ile kontrol edilmektedir. Tasarlanan kontrolör, farklı çıkış yüklerinde test 
edilerek doğrulanmıştır. Kontrolör tasarımında durum uzayı ortalama metodu kullanılarak 
boost-flyback dönüştürücünün durum uzayı denklemleri hesaplanmıştır. İki dönüştürücü 
sistemin seri bağlantısı ile oluşturulan boost-flyback dönüştürücünün analizini tek bir sistem 
olarak yapmak bazı zorluklara sahiptir. Matematiksel hesaplama sürecini basitleştirmek için 
boost ve flyback dönüştürücüleri ayrı ayrı analiz edilmiştir ve bir dönüştürücünün analizi 
yapılırken diğer dönüştürücü eşdeğer akım kaynağı olarak modellenmiştir. Sistemin kontrolör 
tasarımı için durum uzay denklemleri, küçük sinyal modeli ve transfer fonksiyonu 
hesaplanmıştır. Sistemin kontrolör ve devre tasarımına ait gerekli matematiksel hesaplamaları 
yapıldıktan sonra Matlab ve Simulink programı üzerinde sistemin simülasyonu ve analizi 
yapılmıştır. 
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Design of Isolated High Voltage Power Amplifier With Pı Controller 
 
 
Abstract 

  

Power converter, used in diverse electronics areas has gained importance with 
increasing demand and developing technology. DC-DC converters with high output 
voltage are one of the most needed part in power control. The efficiency and accuracy 
of power converters, which produce low voltage to high voltage, are the most 
important design part. Classical power converters with high voltage output have high 
power loss lead to heating. Therefore, efficiency is one of the most important 
parameters in power controller design. Classical power amplifiers are not efficient. 
Since DC-DC converters have higher switching frequencies, the efficiency of system 
shall be increased by reducing circuit components and designing precise controller. 
DC-DC step-up converters are electronic circuits that convert input voltage by 
switching to output voltage higher than the input voltage level. There are many types 
of DC-DC step-up converters and diverse design combinations are possible to apply. 
In this study, PI controller-based DC-DC boost-flyback converter that provide 500V 
output voltage from an input voltage of around 30V has been designed. Owing to 
combination of the boost-flyback converter, the efficiency of step-up converter get 
increase. The PI controller conduct transformation time, voltage level and steady 
state. The designed controller is confirmed by testing with different output loads. In 
controller design, state space equations of the boost-flyback converter are calculated 
by using the state space averaging method. The state space equations of the boost-
flyback converter were calculated using the state space averaging method. Analyzing 
the boost-flyback has difficulties since the system consist of two converter systems 
in series. To simplify the mathematical calculation process, the boost and flyback 
converters are analyzed individually. State space equations, small signal model and 
transfer function are calculated for the controller design of the system. Afterwards, 
the simulation and analysis of the system are executed in Matlab and Simulink. 

Keywords: Boost Converter, Flyback Converter, Pı Control, High Voltage 
Transformation, Isolated Power Converter 
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Özet 

 Polimerik malzemeler üstün fiziksel, kimyasal ve ekonomik özellikleriyle günümüzün en 
değerli malzemelerindendir. Daha iyi özelliklere sahip polimerik malzemeler elde etmek için, 
polimer karışımları endüstride çok yönlü olarak yaygınca kullanılmaktadır. Polimer karışımları 
hazırlanırken fazlar arasındaki uyumluluğu ve yapışmayı istenen seviyeye getirmek için 
kullanılan klasik yöntem; her iki fazla da uyumlu ve karışabilir üçüncü bir bileşen 
(uyumlaştırıcı) kullanmaktır. Bugüne kadar kullanılan uyumlaştırıcıların neredeyse tamamı 
blok kopolimer ya da aşı kopolimerlerdir. Ancak son yıllarda siklik oligosakaritler olan 
siklodekstrinler (CD’ler) kullanılarak yeni bir uyumlaştırma yaklaşımı ortaya çıkmıştır. CD’ler 
içerdikleri glikoz ünitesine karşılık çapları değişen içi boş konik benzeri yapılar gösterirler. 
CD'ler bu yapıları ile, hidrofobik boşluklarında çok çeşitli polimerleri ve küçük molekülleri 
tutarak inklüzyon kompleksi oluştururlar. Polistiren (PS) amorf yapıda renksiz, kırılgan, sert ve 
saydam bir termoplastik polimerdir. Endüstride sık kullanılmasına karşın oda sıcaklığında 
darbe dayanımının düşük olması uygulama alanını sınırlar. PS’nin kırılgan yapısının 
iyileştirilebilmesi için pek çok farkli yöntem olmakla beraber tok polimerlerle harmanlanması 
yaygındır. Poli(e-kaprolakton) (PCL) biyolojik olarak parçalanabilir ve biyolojik olarak 
uyumlu bir polimerdir. Ancak, yüksek maliyeti ve düşük erime sıcaklığı (60°C), bazı 
uygulamalar için kullanımını sınırlar. Yapılan çalışmalarda, PCL'nin PS ile harmanlanması 
PCL’in Young modülünü ve kullanım sıcaklığını arttığını göstermiştir. Ayrıca PCL/PS 
karışımları, saf PS'den daha yüksek uzama göstermiştir. Bu çalışmada, birbirine karışmayan 
PCL ve PS bileşenlerinde beta-CD fonksiyonlu PS’in uyumlaştırıcı olarak kullanılması odak 
noktamız olmuştur. Uyumlaştırıcı sentezi için, a-silil korumalı alkin sonlu PS (a-silil-alkin-PS) 
polimeri atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) ile hazırlanmıştır. Bir yandan, b-CD 
mono azidlenerek b-CD-N3 molekülü sentezlenmiştir. Son olarak, silil koruması kaldırılan 
alkin-PS ile b-CD-N3 azid-alkin klik reaksiyonu vererek b-CD uç fonksiyonlu b-CD-PS 
polimeri elde edilmiştir. Sentezlenen polimer, PCL/PS karışımında uyumlaştırıcı olarak 
kullanılmıştır. Karışım oluşturmada çözeltiden dökme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 
polimer karışımlarının termal ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, morfolojik 
ölçümleri yapılıp uyumlaştırıcı kullanımı ile oluşan karışımın homojenliği incelenmiştir. 
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Uyumlaştırıcı 
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Compatibilization of Poly (Ε-Caprolactone)/polystyrene Blends Using Beta-
Cyclodextrin End Functionalized Polystyrene 

 
 
Abstract 

  

The classical method increases the compatibility and adhesion between the phases to 
the desired level while preparing polymer blends; both steps are compatible and 
miscible to using a third component (harmonizer). Almost all of the compatibilizers 
used are block copolymers or graft copolymers. However, a new compatibilization 
approach has recently emerged using cyclodextrins (CDs). CDs show hollow conical 
structures with varying diameters in response to the glucose unit they contain. CDs 
form inclusion complexes with these structures by holding various polymers and 
small molecules in their hydrophobic spaces. Polystyrene (PS) is an amorphous, 
colorless, brittle, hard, and transparent thermoplastic polymer. Although frequently 
used in industry, its low impact resistance at room temperature limits its application 
area. It is common for PS to be blended with tough polymers to improve its brittle 
structure. Poly(e-caprolactone) (PCL) is a biocompatible, biodegradable polymer. 
However, its high cost and low melting temperature (60°C) limit its use for some 
applications. In the studies, blending of PCL with PS showed that PCL increased 
Young's modulus and usage temperature. Also, PCL/PS blends showed higher 
elongation than pure PS. This study focuses on using PS with beta-CD function as a 
compatibilizer in immiscible PCL and PS components. For compatibilizer synthesis, 
a-silyl protected alkyne terminated PS (a-silyl-alkyne-PS) polymer was prepared by 
atom transfer radical polymerization (ATRP). On the one hand, b-CD-N3 molecule 
was synthesized by mono-azidation of b-CD. Finally, b-CD end-functional b-CD-PS 
polymer was obtained by azide-alkyne click reaction. The synthesized polymer was 
used as a compatibilizer in the PCL/PS blends. The solution mixing method was used 
to form the polymer blends. The thermal and mechanical properties of the obtained 
polymer blends were investigated. In addition, morphological measurements were 
made, and it was proved that a homogeneous mixture was formed with the use of 
compatibilizers. 

Keywords: Poly (Ε-Caprolactone) (Pcl), Polystyrene (Ps), Polymer Blends, 
Compatibilizer 
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Özet 

 Kısa süreli gerilim sarkmaları elektrik güç sistemlerinde meydana gelen en önemli 
arızalardan biridir. Gerilim sarkma karakteristiğini etkileyen önemli parametreden biri ise orta 
gerilim dağıtım sistemi transformatörlerdir. Bu çalışmada, orta gerilim dağıtım sisteminde tek 
faz toprak arızası durumunda, dağıtım transformatör bağlantı şekillerinin kısa süreli gerilim 
sarkmalarına etkileri incelenmiştir. Orta gerilim dağıtım şebekelerinde meydana gelen kısa 
süreli gerilim sarkmalarına transformatör bağlantı şekillerinin etkileri ikinci transformatör 
sonrası sekonder uçtaki durum açısından değerlendirilmiştir. IEEE (Elektrik Elektronik 
Mühendisleri Enstitüsü) harmonik modellemesi ve simülasyonu için test sistemlerinden biri 
olan, 13 baralı dengeli endüstriyel dağıtım sistemi uygulama amaçlı kullanılmıştır. 13 baralı 
test sistemi MATLAB/SIMULINK modeli kullanılarak tek faz toprak arızası durumunda 
şebeke geriliminde meydana gelen değişimler incelenmiştir. 
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Bağlantı Şekli. 
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Effects of Transformer Connections Types On Voltage Sags in Radial 
Distribution System 

 
 
Abstract 

  

Voltage sags are one of the most important faults in electrical power systems. One 
of the important parameters affecting the voltage sag characteristic is the 
transformers of the distribution system. In this study, the effects of distribution 
transformer connection patterns on voltage sags in the case of a single-phase ground 
fault in the medium voltage distribution system were investigated. The effects of 
transformer connection types on voltage sags in medium voltage distribution 
networks were evaluated in terms of the situation at the secondary end after the 
second transformer. A balanced industrial distribution system with 13 bus, which is 
one of the test systems for IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
harmonic modeling and simulation, is used for application purposes. Using the 13 
bus test system MATLAB/SIMULINK model, the changes in the voltage in case of 
a single phase ground fault were investigated. 

Keywords: Voltage Sag, Fault, Distribution System, Transformer Connection Type 
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Özet 

 İnvitro koşullarda viol denemesi şeklinde gerçekleştirilmiş olan çalışmamızda, buğday 
(Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) tohumlarına ve fidelerine NaCl (100 mM) 
salisilik asit (kontrol, 0.1 mM, 0.2 mM, 0.5 mM) uygulanmıştır. Çalışmada tuz stresi altındaki 
buğday ve arpa bitkilerinin vejetatif gelişimleri ve salisilik asitin antioksidan enzim düzeyleri, 
klorofil miktarı ve lipid peroksidasyonuna etkileri araştırılmıştır. Uygulama sonucunda salisilik 
asidin buğday ve arpa tohumlarının çimlenmesine ve fidelerinin gelişimi üzerine pozitif yönde 
olumlu bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonucunda elde ettiğimiz sonuçlara göre; tuz 
stresi altında bitkilerde lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri artış gösterirken 
salisilik asit ilavesiyle bu parametrelerde azalma görülmüştür. Sonuç olarak salisilik asitin artan 
dozla birlikte NaCl’ün neden olduğu olumsuz etkilerini hafiflettiği ve bitki gelişimine olumlu 
etkileri olduğu tespit edilmiştir. 
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Effect of Salıcylıc Acıd On the Development and Antıoxıdant Defense System 
of Wheat and Barley Seedles Growıng Under Salt Stress 

 
 
Abstract 

  

NaCl (100 mM) and salicylic acid (control, 0.1 mM, 0.2 mM, 0.5 mM) were applied 
to wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) seedlings in our 
study, which was carried out as a pot experiment in vitro. In this study, the vegetative 
growth of wheat and barley plants under salt stress and the effects of salicylic acid 
on antioxidant enzyme levels, chlorophyll content and lipid peroxidation were 
investigated. As a result of the application, it was observed that salicylic acid had a 
positive effect on the germination of wheat and barley seeds and the development of 
their seedlings. According to the results we obtained; While lipid peroxidation and 
antioxidant enzyme activities increased in plants under salt stress, these parameters 
decreased with the addition of salicylic acid. As a result, it has been determined that 
salicylic acid alleviates the negative effects of NaCl with increasing dose and has 
positive effects on plant growth. 
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Özet 

Bu çalışmada, güncel alternatif gravitasyon teorilerinden biri olan 𝑓(𝑅,𝜙, 𝑋) teori kapsamında 
Schwarzschild karadelikleri araştırılmıştır. Schwarzschild tipi karadelik uzay-zamanından 
faydalanılarak 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) teori alan denklemleri elde edilmiştir. Durum denklemi 𝑝	 = 	𝜔𝜌 
olarak dikkate alınan ideal akışkan için alan denklemleri vakum durumu ve Brans-Dicke 
limitlerinde incelenmiş ve bulgular tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ' 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) Teori, İdeal Akışkan, Schwarzschild Karadelikleri, Brans-Dicke 
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Schwarzschild Blackholes in F(R,φ,x) Theory 
 
 
Abstract 

  

In this study, Schwarzschild blackholes are investigated within the scope of 𝑓(𝑅,𝜙, 𝑋) theory, 
which is one of the current alternative gravity theories. Using the Schwarzschild type blackhole 
space-time, 𝑓(𝑅,𝜙, 𝑋) theory field equations are obtained. The field equations created for the 
perfect fluid, in where Equation of State is considered as 𝑝	 = 	𝜔𝜌, are examined in the vacuum 
state and Brans-Dicke limits. So the findings are discussed. 

Keywords: 𝑓(𝑅, 𝜙, 𝑋) Theory, Perfect Fluid, Schwarzschild Blackholes, Brans-Dicke Teori. 
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 Sinyalize kavşaklar trafik akımının kesintiye uğradığı ve gecikme, yakıt tüketimi, emisyon 
gibi olumsuz etkilerin yüksek olduğu noktalardır. Etkin bir kontrol sisteminin sağlanması bu 
olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışma kapsamında Kırıkkale 
ilinde bulunan ve yoğun bir trafiğe sahip olan üç kollu bir kavşağın farklı devre süreleri ile daha 
etkin kontrol edilebileceği ortaya konulmuştur. İki farklı devre süresinin mevcut duruma göre 
performans karşılaştırması Vissim simülasyon programı ile elde edilen performans 
göstergelerine göre gerçekleştirilmiştir. İki yaklaşımında mevcut durumdan daha iyi 
performans gösterdiği ortaya konulmuş olup, en iyi sonuçların arama algoritmasına göre elde 
edilen sürelerle elde edildiği görülmüştür. En iyi performans değerlerini gösteren devre 
süresinde gecikmenin %44,13, emisyonun %9,28 ve yakıt tüketiminin ise %9,28 oranında 
azaltılabileceği belirlenmiştir. 
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Investıgatıon of the Effect of Cycle Length At Sıgnalızed Intersectıons by 
Sımulatıon Technıque: Kırıkkale Applıcatıon 

 
 
 
Abstract 

  

Signalized intersections are points where traffic flow is interrupted and negative 
effects such as delays, fuel consumption and emissions are high. Providing an 
effective control system has an important role in reducing these negative effects. 
Within the scope of this study, it has been revealed that a three-armed intersection in 
Kırıkkale province, which has heavy traffic, can be controlled more effectively with 
different cycle lengths. The performance comparison of two different cycle lengths 
according to the current situation was carried out according to the performance 
indicators obtained with the Vissim simulation program. It has been shown that both 
approaches outperform the current situation, and it has been seen that the best results 
are obtained with the times obtained according to the search algorithm. It has been 
determined that the cycle length, which shows the best performance values, delay 
can be reduced by 44.13%, emissions by 9.28%, and fuel consumption by 9.28%. 

Keywords: Cycle Length, Vistro, Differential Evolution Algorithm, Kırıkkale 
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 Porselen sofra eşyalarını çekici kılan özelliklerin başında yüksek beyazlık ve yarı saydam 
olma özelliği gelmektedir. Bu çalışmada, porselen masse içerisinde sodyum feldispat, porselen 
sır atığı ve bor oksit içerikli frit ergitici olarak kullanılmış ve massenin yarı saydamlığına 
etkileri incelenmiştir. Ayrıca, Taguchi yöntemi ile farklı ergitici içeriğine sahip reçetelerin 
optimum üretim şartları belirlenmiştir. Çalışmada, parametre olarak ergitici oranı (%3, %5, %7 
ve %10), sinterleme sıcaklığı (1210, 1230, 1250 ve 1270°C), sinterleme süresi (5, 6, 7 ve 8 saat) 
ve çamur yoğunluğu (1670, 1700, 1730 ve 1760 g/L) seçilmiştir. Deneylerin tümünde tane 
boyutu 30 µm altı olarak sabit alınmıştır. Buna göre optimum şartlar, sodyum feldispat ergitici 
için, pişirim sıcaklığı 1270oC, sodyum feldsipat oranı %7, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve 
sinterleme süresi 8 saat, porselen sır atığı ergitici için pişirim sıcaklığı 1270oC, sır atığı oranı 
%3, çamur yoğunluğu 1700 g/L ve sinterleme süresi 8 saat ve bor oksit içerikli frit ergitici için 
ise pişirim sıcaklığı 1270oC, frit oranı %10, çamur yoğunluğu 1730 g/L ve sinterleme süresi 8 
saat olarak tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan denemeler sonucunda sır atığının porselen 
masselerde kullanılabileceği görülmüştür. 
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Özet 

 Son yıllarda uygulama alanı artan Derin öğrenme algoritmaları, bu çalışmada İşaret Dilinin 
metne dönüştürülmesi için kullanılmıştır. Bu çalışmada işitme engelliler ve/veya konuşma 
engelliler ile toplumun geri kalanı arasındaki iletişimi kolaylaştırma amacıyla yapılmıştır. 
Güncel teknolojilerden Derin Öğrenme Algoritmaları çalışmada kullanılmıştır. İlk olarak, veri 
seti oluşturulmuştur. Veri seti kelimelerin gösterildiği video görüntülerinden oluşmaktadır. 
Oluşturulan veri setindeki insan pozu, yüz işaretleri ve el işaretlerinin gerçek zamanlı olarak 
algılanması ve tanınması için “MediaPipe Holistic” kullanılmıştır. Keras ve Sklearn 
kullanılarak TensorFlow üzerinden makine öğrenmesi kısmı gerçekleştirilmiştir. Uzun Kısa 
Süreli Bellek (LSTM: Long Short Term Memory) ile de sinir ağı eğitilmiştir. Sonuç olarak %90 
sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşaret Dili, Gerçek Zamanlı, Derin Öğrenme, Lstm 

 

Real-Time Detection of Non-Static Sign Language Word Movements 
 
 
Abstract 

Deep learning algorithms have been used in this study to convert Sign Language into 
text. This study was carried out to facilitate communication between the hearing 
impaired and/or the speech impaired and the rest of the society. Deep Learning 
Algorithms from current technologies were used in the study. First, the data set was 
created. The dataset consists of video images showing the words. "MediaPipe 
Holistic" was used for real-time detection and recognition of human poses, facial 
signs and hand signals in the created data set. The machine learning part was carried 
out over TensorFlow using Keras and Sklearn. The neural network is also trained 
with Long Short Term Memory (LSTM: Long Short Term Memory). As a result, 
90% classification accuracy was obtained. 

Keywords: Sign Language, Real Time, Deep Learning, Lstm 
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Özet 

 Bu çalışmada, Schiff baz bileşiği (E)-N-(4-(tert-butoksi)-2-nitrofenil)-1-(5-nitrotiyofen-2-
il)metanimin), C12H9N3O5S sentezlenmiş ve UV-Vis ve teorik hesaplamalarla karakterize 
edilmiştir. Moleküler yapı, elektronik ve optik özellikler, sınır moleküler orbitaller (FMOs) ve 
moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritaları B3LYP/6-311++G(d,p) yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. UV-Vis spektrum deneysel sonuçları, çözücü ortamında hesaplanan 
TD-DFT ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (Yfk), Schiff Baz, Uv-Vis. Spektroskopisi. 

 

Structural Properties of (E)-N-(4-(Tert-Butoxy)-2-Nitrophenyl)-1-(5-
Nitrothiophen-2-Yl)methanimine) Using the Dft Approach 

 
 
Abstract 

  

In this study, the Schiff base compound (E)-N-(4-(tert-butoxy)-2-nitrophenyl)-1-(5-
nitrothiophen-2-yl)methanimine), C12H9N3O5S, has been synthesized and 
characterized by UV-Vis and theoretical calculations. The molecular structure, 
electronic and optical properties, frontier molecular orbitals (FMOs) and molecular 
electrostatic potentiel (MEP) map was performed using the B3LYP/6-311++G(d,p) 
method. The UV-Vis experimental results are compared to the computed TD-DFT 
in solvent media. 

Keywords: Density Functional Theory (Dft), Schiff Base, Uv-Vis. Spectroscopy. 
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Özet 

 Su, dünyada fazla miktarda bulunan , hayatın devamlılığı için mutlaka bulunması gereken 
kokusuz ve tatsız bir kimyasal bileşiktir. Tüm karbon bazlı yaşam, ömrünü devam ettirebilmek 
için suya ihtiyaç duyar. Suyun, fiziksel ve kimyasal yapısı basit gibi görünmesine rağmen 
muazzam özellikler sergiler. Doğada su; katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 şekilde bulunur. 
Kimyasal olarak ifade edilişi (H2O) olan ve içeriğinde 2 H ve 1 O atomu içeren bir bileşiktir. 
Su, birçok farklı organik ve inorganik bileşiğin mükemmel bir çözücüsüdür. Gerek havuzlar 
gibi doğrudan insan kullanımının olduğu alanlarda gerek endüstri gibi makinalar için 
kullanımının olduğu alanlarda su doğada bulunduğu haliyle kullanılamaz. Öncelikli olarak 
belirli aşamalardan geçmeli ve içerisinde çözünmüş maddelerden arındırılmalıdır. Bu makalede 
neden suyun çözünmüş maddelerden ayrılması gerekliliği ve bunun nasıl yapılacağı 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Su, Osmoz, Membran, Reçine 

Water Purıfıcatıon Applıcatıons for Water Pools and Industry 
 
Abstract  

Water is an odorless and tasteless chemical compound that is abundant in the world 
and indispensable for life. All carbon based life needs water to maintain its life. 
Although the physical and chemical structure of water seems simple, it exhibits 
enormous properties. It can be found in 3 forms of water, solid, liquid and gas in 
nature. Its chemical formula (H2O) consists of 2 hydrogen and 1 oxygen atoms. 
Water is an excellent solvent of many different organic and inorganic compounds. 
Water cannot be used as it is in nature, either in areas where there is direct human 
use such as pools or in areas where it is used for machinery such as industry. First of 
all, it must go through certain stages and be purified from dissolved substances. This 
article will examine why it is necessary to separate water from dissolved substances 
and how to do it. 
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 Ftalosiyaninler ısıya, ışığa ve solventlere karşı kararlı moleküllerdir. Bu özelliklerinden 
dolayı elektriksel iletkenlik, optik depolama cihazları, antioksidan potansiyel, boyalar ve 
pigmentler, fotovoltaik optik ve güneş pilleri gibi farklı alanlarda uzun yıllardır 
kullanılmaktadırlar. Ayrıca ftalosiyaninler, kanser tedavisi için fotodinamik terapide kullanılan 
iyi fotosentezleyicilerdir. Kemoterapi gibi vücutta organ disfonksiyonunu bozan yan etkiler 
görülmeden ışığa duyarlılaştırıcıların kullanılması çok önemlidir. Bu yüzden ftalosiyanin 
bileşikleri oldukça öneme sahiptir. Bu çalışmada, ikame edilmiş azol grupları içeren yeni COX 
inhibitörü bazlı metaloftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu, fotokimyasal özellikleri ve 
inhibisyon etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 4-(4-(4-(4-klorofenil)-5-
metilizoksazol-3-il)fenoksi)-ftalonitril bileşiğinden yola çıkarak metaloftalosiyanin bileşikleri 
sentezlenmiştir. Sentezlenen ftalosiyanin kompleksleri, MALDI-TOF tekniği kullanılarak 
başarılı bir şekilde karakterize edilmiş ve fotokimyasal uygulamaları araştırılmıştır. Teşekkür: 
Bu araştırma, 115Z446, 217Z043 TÜBİTAK projesi ve 2021-7-25-2 numaralı SAÜ BAP 
(LUTEP-Doktora) tarafından desteklenmiştir. 
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Synthesis and Applications of Cox Inhibitor-Based Metalophthalocyanines 
Containing Substituted Azole Groups 

 
 
Abstract 

  

Phthalocyanines are stable molecules against heat, light and solvents. Due to the 
these properties, they have been used for many years in different fields such as 
electrical conductivity, optical storage devices, antioxidant potential, dyes and 
pigments, photovoltaic optics and solar cells. Also, phthalocyanines are good 
photosynthesizers used in photodynamic therapy for cancer treatment. It is very 
important to use photosensitizers without experiencing side effects such as 
chemotherapy that disrupt organ dysfunction in the body. Therefore, phthalocyanine 
compounds are of great importance. In this study, the synthesis, characterization, 
determination of photochemical properties and inhibition effects novelty COX-
inhibitor based metallophthalocyanines containing substituted azole groups were 
aimed. For this purpose, metalophthalocyanine compounds were synthesized starting 
from the 4-(4-(4-(4-chlorophenyl)-5-methylisoxazol-3-yl)phenoxy)-phthalonitrile 
compound. The synthesized phthalocyanine complexes were successfully 
characterized using the MALDI-TOF technique and their photochemical applications 
were investigated. Acknowledgment: This research was supported by the TUBITAK 
projects 115Z446, 217Z043 and SAU BAP (LUTEP-PhD) numbered 2021-7-25-2. 

Keywords: Phthalocyanines, Cox-Inhibitor, Photosensitizers 
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Özet 

 Günümüzde sürdürülebilirlik, hem kurumlar hem de ülkeler açısından ekonomik 
göstergelerin yanı sıra çevresel ve sosyal göstergelerle ölçülen yeni bir yönetim yaklaşımı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen kurumların insana, 
topluma ve çevreye zarar vermeden ekonomisini ileri götürmesine ek olarak, bu 
sürdürülebilirlik yaklaşımlarının kurumlara prestij ve rekabet avantajı sağladığı da 
görülmektedir. Sağlık sektörü önemli bir karbon ayak izine sahiptir. Günümüzde sağlık 
uzmanları, sağlık sistemlerinin zararlı çevresel ve sosyal etkilerini azaltmak için giderek daha 
fazla motive olmaktadır. Kurumlar, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikleri için 
uyumlu ve destekleyici stratejiler belirlemelidir. Genel sağlık hizmetlerinin aksine, diş 
hekimliğinin bağımsız muayenehaneler/klinikler tarafından sağlanabiliyor olması bu açıdan 
fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada yöneticiler için sürdürülebilirliğin iyileştirilmesinde yol 
haritası oluşturmak amaçlanmıştır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel bir sağlık 
kuruluşunda yapılan uygulamada çok kriterli karar verme metotlarından biri olan Bayesian 
Best-Worst Metodu ve Kalite Fonksiyon Yayılımı tekniğini birleştiren yeni bir hibrit 
metodoloji önerilmiştir. Bayesian Best-Worst Metodu ile sürdürülebilirlik önceliklerinin önem 
düzeyleri belirlenmiş, Kalite Fonksiyon Yayılımı tekniği ile bu öncelikleri gerçekleştirebilmek 
için odaklanılması gereken uygulamalar belirlenmiştir. 
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Özet 

 Tarım günümüzde, dünya çapında bir değişim aşamasında ve bu süreçte ciddi sorunlarla 
uğraşmaktadır. Gelecekte ise, geleneksel tarımı kullanarak hızla büyüyen nüfus için taze ve 
temiz bir gıda arzı sağlamak zor bir görev olacaktır. İnsanlar, sistemlerin, kaynakların, 
süreçlerin ve teknolojilerin bileşenlerini, bu sistemlerin üretkenliğini ya da faydasını artıracak 
şekilde yönetmek veya yeniden düzenlemek için bilgi ve bilgiyi kullanarak refahlarını artırır. 
Bu nedenle yeni nesil tarım teknolojilerine etkin bir şekilde geçiş yapmak ve uyum sağlamak 
gerekmektedir. Yeni nesil tarım teknolojileri, diğer bir deyişle Tarım 4.0; robotik, 
nanoteknoloji, sentetik protein, hücresel tarım, gen düzenleme teknolojisi, yapay zeka, blok 
zinciri, makine öğrenimi gibi gelecekte yaygın etkileri olabilecek halihazırda faaliyette olan 
farklı uygulama teknikleri veya teknolojilerden oluşmakla birlikte gelecekteki tarım ve gıda 
sistemleri üzerinde yaygın etkilere ve büyük dönüştürücü potansiyele sahip olabileceklerdir. 
Yine u teknolojiler, dikey tarım ve gıda sistemleri, dijital tarım, sürdürülebilir tarım, hassas 
tarım, biyoekonomi, döngüsel tarım, topraksız tarım ve su ürünleri gibi kavramların temelini 
oluşturmaktadır. Yeni teknolojilerin üretimin önündeki fiziksel ve biyolojik kısıtlamaları 
ortadan kaldırmak ve böylece sınırsız ilerlemeyi mümkün kılmak için tasarlandığı 
bilinmektedir. Bu çalışma, yeni nesil tarım teknolojilerinin nasıl geliştiğine ve ortaya çıktığına 
yeni oluşumlara, yeni temalara, konulara ve bunların etkilerine genel bir bakış sunmaktadır. 
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New Technologıes and New Generatıon Applıcatıons in Agrıculture 
 
 
Abstract 

  

Agriculture is in a phase of major change around the world and dealing with serious 
problems. In future, it would be a difficult task to provide a fresh and clean food 
supply for the fast-growing population using traditional agriculture. People increase 
their well-being by using information and knowledge to manage or rearrange the 
components of systems, resources, processes and technologies in ways that enhance 
the productivity or ‘well-being’ of those systems. For this reason, it is necessary to 
effectively transition and adapt to new generation agricultural technologies. New 
generation agricultural technologies, in other words Agriculture 4.0 is comprised of 
different already operational or technologies such as robotics, nanotechnology, 
synthetic protein, cellular agriculture, gene editing technology, artificial intelligence, 
blockchain, and machine learning, which may have pervasive effects on future 
agriculture and food systems and major transformative potential. These technologies 
underpin concepts such as vertical farming and food systems, digital agriculture, 
sustainable agriculture, precision agriculture, bioeconomy, circular agriculture, the 
soil-less farming and aquaponics. It is known that new technologies are designed to 
remove physical and biological constraints to production and, thus, make unlimited 
progress possible. This study provides an overview of how new generation 
agricultural technologies evolve and what is emerging, thier impact, new themes and 
topics. 

Keywords: Agriculture 4.0, Precision Agriculture, Digitalization, Robotic 
Farming, New Generation Agricultural Technologies. 
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 Dünyada artan enerji ihtiyacına karşı önemli bir enerji kaynaklarından biriside biyokütle 
enerjisidir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan biyokütle, farklı 
dönüşüm yöntemleri sayesinde enerjiye dönüştürülür. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)’na ait son 2021 yılı bitkisel üretim verileri kullanılarak, Çorum ili ve ilçelerinin tarımsal 
biyokütle potansiyeli belirlenmiştir. Çalışmada buğday, arpa, ayçiçeği, çeltik, mısır ve 
şekerpancarı atıklarından elde edilebilecek biyokütle miktarları hesaplanmıştır. Elde 
edilebilecek biyokütlenin ısıl değeri ve üretilebilecek elektrik miktarı da bu çalışma kapsamında 
incelenmiştir. Üretilebilecek biyokütle miktarına bağlı olarak toplam üretilebilecek elektrik 
miktarı ise buğday için yıllık 299.01 GWh, arpa için yıllık 178.59 GWh, ayçiçeği için 284.52 
GWh, çeltik için 145.25 GWh, şeker pancarı için 38.56 GWh, mısır için 275,32 GWh ve mısır 
için 275.32 GWh olarak hesaplanmıştır. Toplamda Çorum ili için üretilebilecek elektrik miktarı 
yıllık 1221.29 GWh olarak tespit edilmiştir. Çorum ili ve ilçeler bazında incelendiğinde enerji 
miktarına en fazla katkıyı Merkez ilçe vermiştir. 
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 The relative stabilities of four tautomers of 2-[(4-(4-chlorophenyl)thiazole-2-
yl)hydrazonomethyl]phenol were analyzed mathematically at the HSEH1PBE/cc-pvdz and 
MP2/cc-pvdz levels of theory. The feasible tautomeric transformations were also studied at the 
same level by taking cognizance of the solvent effect with the integral equation formalism 
polarizable continuum model (IEF-PCM) with the usage of three different solvents. The enol-
hydrazo-thiazole (T1) form has been found as the predominant tautomer, and the tautomers are 
ordered as stability pattern: enol-azo-thiazole (T3) < keto-amine-thiazole (T5) < enol-imine-
thiazoline (T2) < enol-hydrazo-thiazole (T1). The tautomeric barrier heights for T1 ⇌ T2 and 
T1 ⇌ T3 reactions are very high in both the forward and reverse directions. In the case of T1 
⇌ T5 tautomerization, the forward proton transfer is impracticable because of large barrier 
height, while the reverse reaction is possible. However, the MP2 computations predict that the 
T1 ⇌ T5 reaction is not allowed for both directions. These outcomes are also supported by the 
thermodynamic parameters obtained at the HSEH1PBE/cc-pvdz level. The barrier energy 
height increases as the polarity of the solvent increases in general, however, the forward T1 ⇌ 
T5 reaction has not resulted in the same way of this trend. 
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 The fabrication of green and low-cost biopolymer-based nanocomposites (NCs) has been 
given great attention because of their unique physicochemical characteristics such as particle 
size, shape, and distribution of structures in biomedical applications. In recent years, 
biopolymer-based NCs have been reported to exhibit excellent biological, chemical, physical, 
and mechanical properties. Herein, we prepared novel carboxymethyl cellulose (CMC)- Silica 
NCs using a green and low–cost sonication method at room temperature. The prepared CMC- 
Silica NCs were characterized using different advanced techniques such as Scanning Electron 
Microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. In this study, we 
investigated the digital surface property of the green CMC- Silica NCs using an artificial 
intelligence. (AI) approach. The SEM micrograph of the green CMC- Silica NCs was analyzed 
using a simple and easy-to-use Image software. According to the surface experimental results, 
we observed that the sono-prepared CMC- Silica NCs had a spherical shape with a uniform 
particle distribution ranging from 34 nm to 66 nm. In Fig. 1, the SEM micrograph and AI 
supported SEM micrograph of the green CMC- Silica NCs were presented (8 bit and Rainbow 
RGB mode). Consequently, we concluded that the prepared CMC-Silica NCs are a promising 
nanomaterial in biomedical applications with a uniform particle size distribution under the 
optimum experimental conditions. 

Anahtar Kelimeler: Nanoparticle; Nanostructure. 
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The Preparation and Characterization of Cmc- Silica Composites: Digital 
Characterization 

 
 
Abstract 

  

The fabrication of green and low-cost biopolymer-based nanocomposites (NCs) has 
been given great attention because of their unique physicochemical characteristics 
such as particle size, shape, and distribution of structures in biomedical applications. 
In recent years, biopolymer-based NCs have been reported to exhibit excellent 
biological, chemical, physical, and mechanical properties. Herein, we prepared novel 
carboxymethyl cellulose (CMC)- Silica NCs using a green and low–cost sonication 
method at room temperature. The prepared CMC- Silica NCs were characterized 
using different advanced techniques such as Scanning Electron Microscopy (SEM) 
and Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. In this study, we investigated 
the digital surface property of the green CMC- Silica NCs using an artificial 
intelligence. (AI) approach. The SEM micrograph of the green CMC- Silica NCs was 
analyzed using a simple and easy-to-use Image software. According to the surface 
experimental results, we observed that the sono-prepared CMC- Silica NCs had a 
spherical shape with a uniform particle distribution ranging from 34 nm to 66 nm. In 
Fig. 1, the SEM micrograph and AI supported SEM micrograph of the green CMC- 
Silica NCs were presented (8 bit and Rainbow RGB mode). Consequently, we 
concluded that the prepared CMC-Silica NCs are a promising nanomaterial in 
biomedical applications with a uniform particle size distribution under the optimum 
experimental conditions. 

Keywords: Nanoparticle; Nanostructure. 
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Özet 

 Karbaşekerler yeni ilaç keşfi bakımından oldukça ilgi çekici bileşiklerdir. Gerçek şekerlere 
benzerlikleri sayesinde onların gerçek şekerler gibi biyolojik sistemler tarafından daha da 
önemi ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda, “klik kimyasında” CuAAC reaksiyonları ile oluşan 
triazol türevlerin biyolojik özellikleri bulundu. Şalkonlar faydalı antioksidan etki gösteren, 
fizyolojik düzenleyiciler ve hücre döngüsü inhibitörleri gibi etki gösteren aromatik pigment 
yapılar olarak literatürde yer bulurlar. Ftalosiyaninlerin fotokimyasal özellikleri sayesinde 
çeşitli bilimsel alanlardaki ve uygulamalardaki önemi günümüzde ilgi görmeye devam 
etmektedir. Bu bakımdan Triazol karbaşeker, şalkon ve ftalosiyonin türevleri oldukça önemli 
bileşiklerdir. İlgili çalışmamızda, birinci kısımda yeni azido yapısı içeren karbaşeker 
türevlerinin sentezi planlandı. Dietil-(1S,2S)-siklohekz-4-en-1,2-dikarboksilat çıkış 
bileşiğinden başlanarak amaçlanan yeni karbaşeker yapısı sentezlendi. Çıkış bileşiği 
dikarboksilat sırasıyla LiAlH4 varlığında indirgenmesi sağladı ve ardından elde edilen diol 
gruplarının p-TsCl reaktifi ile halka kapanması sağlanarak yüksek verimle (3aS,7aS)-
1,3,3a,4,7,7a-hekzahidroizobenzofuran bileşiği elde edildi. Elde edilen bu bileşik yapısındaki 
çift bağların m-CPBA reaktifi ile epoksidasyonu gerçekleştirildiğinde bileşiğin yapısı nedeniyle 
yüksek verimle tek ürün olarak (1aR,2aS,5aS,6aS)-oktahidrooksiren[2,3-f]izobenzofuran 
bileşiği elde edildi. Bileşikdeki epoksi halkası NaN3 reaktifi ile açılması sağlandı. Sırasıyla 
yapıdaki furan halkasının açılması ve asetat gruplarının uzaklaştırılması sağlanarak yeni azido 
karbaşeker türevi ((1S,2S,4R,5R)-4-azido-5-hydroxycyclohexane-1,2-diyl)dimethanol 
başarıyla sentezlendi. Çalışmamızın ikinci kısımda, 4-hidroksi asetofenon bileşiğinden yola 
çıkarak propargil bromür reaktifleri ile oda sıcaklığında reaksiyona tabi tutularak 4-(prop-2-yn-
1-yloxy)benzaldehyde bileşiği elde edildi. Bu bileşik etanol varlığında SOCl2 varlığında oda 
sıcaklığında karıştırılarak şalkon türevi olan (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-(4-(prop-2-yn-1-
yloxy)phenyl)prop-2-en-1-one bileşiği elde edildi. Çalışmamızın üçüncü kısımda, azido 
karbaşeker türevi ((1S,2S,4R,5R)-4-azido-5-hydroxycyclohexane-1,2-diyl)dimethanol ve 
şalkon türevi olan (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)prop-2-en-1-one 
CuAAC reaksiyonu klik reaksiyonu gerçekleştirildi. Ve ardından 4-nitroftalonitril reaktifi 
kullanılarak 2-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)cyclohexyl)-1H-1,2,3-triazol-4-
yl)methoxy)phenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenoxy)phthalonitrile sonuç bileşiği başarılı 
şekilde sentezlendi. Bu sentez çalışması ile triazol karbaşeker, şalkon ve ftalosiyanin türevli, 
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biyolojik aktivite ve floresans özellik gösterebilecek bileşik sentezlenildi. Ve bu bileşiğin 
sensör özellikleri, anti-kanser ve sitotoksisite aktiviteleri incelenmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Triazol Karbaşeker, Şalkon, Ftalosiyonin 

 

Synthesis of Phthalocyanine Containing Triazole Carbasugar and Chalkon 
Scaffold 

 
 
Abstract 

Carbasugars are very interesting compounds for new drug discovery. Their similarity 
to real sugars makes them even more important to biological systems like true sugars. 
In recent years, the biological properties of triazole derivatives formed by CuAAC 
reactions in "click chemistry" have been found. Chalcones are found in the literature 
as aromatic pigment structures that act as beneficial antioxidants, physiological 
regulators, and cell cycle inhibitors. The importance of phthalocyanines in various 
scientific fields and applications continues to attract attention today. In this respect, 
triazole carbasugar, chalcone and phthalocyanine derivatives are very important 
compounds. Part-1 of our study, The synthesis of carbasugar derivatives containing 
a new azido structure was planned. Starting from diethyl (1S,2S)-cyclohex-4-ene-
1,2-dicarboxylate, the intended new carbasugar structure was synthesized. 
Dicarboxylate was reduced with of LiAlH4, and then ring closure of the obtained 
diol groups was achieved with p-TsCl to obtain (3aS,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-
hexahydroisobenzofuran compound respectively. This compound was epoxidized 
with m-CPBA , (1aR,2aS,5aS,6aS)-octahydrooxirene[2,3-f]isobenzofuran was 
obtained as a single product with high yield due to the structure of the compound. 
The epoxy ring was opened with NaN3. A new azido carbasugar derivative 
((1S,2S,4R,5R)-4-azido-5-hydroxycyclohexane-1,2-diyl)dimethanol was 
successfully synthesized by opening the furan ring in the structure and removing the 
acetate groups, respectively. Part-2 of our study, 4-(prop-2-yn-1-
yloxy)benzaldehyde compound was obtained by reacting with propargyl bromide 
reagents starting from 4-hydroxy acetophenone. This compound was reacted with 
SOCl2, and chalcone derivative (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-(4-(prop-2-yn-1-
yloxy)phenyl)prop-2-en-1-one was obtained. Part-3, Azidocarbasugar derivative and 
chalcone derivative was performed click reaction with CuAAC reaction. And then, 
using the 4-nitrophthalonitrile, the resultant compound was synthesized successfully 
2-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)cyclohexyl)-1H-1,2,3-triazol-4-
yl)methoxy)phenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenoxy)phthalonitrile. With this 
synthesis study, a compound with triazole carbasugar, chalcone and phthalocyanine 
derivatives was synthesized that could show biological activity and fluorescence. 
And it is aimed to examine the sensor properties, anti-cancer and cytotoxic activities. 
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Özet 

 Fikokolloid olarak tanımlanan agar, ısıtılarak eriyen ve soğutulduktan sonra önemli derecede 
histerezis gösteren termo-tersinir jeller oluşturur. Gracilaria, düşük jel gücünden dolayı gıda 
sınıfı agar yapmak için kullanılırken, jel gücü yüksek olan Gelidium ise bakteriyolojik ve 
farmasötik sınıf agarlar ve agaroz yapmak için tercih edilmektedir. Küçük, yavaş büyüyen 
bitkiler olan Gelidium’u kültürde yetiştirmek mümkün olsa da ekimi zor ve oldukça maliyetlidir 
ve doğal kaynağı, Gracilaria'dan daha azdır. Gelidium’un ülkemizdeki agar üretimini 
karşılayacak doğal bir yayılımı da bulunmamaktadır. Gracilaria türü özellikle Marmara 
denizinde geniş bir doğal yayılıma kavuşmuş olup, elde edilmesi kolay bir materyal haline 
gelmiştir. Yaptığımız çalışmada; yosunların suda kaynatılarak özütlenmesi, çıkan ekstraktın 
süzülmesi ve süzüntünün dondurulup çözülerek ayrılması aşamalarına ek olarak, ekstraksiyon 
adımından önce yosunlar %1 çamaşır suyu ve %3 NaOH ile muamele edilmiştir. Yüksek 
jelleşme gücüne sahip olan bu Gracilaria agarı(1023,8±36 g/cm2); mikrobiyolojik kültür, bitki 
doku kültürü ve agaroz yapımı gibi biyoteknolojik alanlarda kullanımı denenmiştir. Yapılan bu 
çalışma sonucu, ülkemiz kıyılarından toplanacak Gracilaria kaynaklarından kaliteli agar 
üretilebileceği görülmüştür. Bu durum ithalata bağımlı olduğumuz agar üretiminin ülkemizde 
rahatlıkla yapılabileceğini de ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Agar Agar, Biyoteknolojik Kullanım, Gracilaria, Marmara Denizi 
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Optimizing Agar Production From Gracilaria Type Red Algae Collected From 
Turkish Coasts 

 
 
Abstract 

  

Agar is a phycocolloid that forms thermoreversible gels with heating and cooling. 
Gracilaria is used to make food-grade agar due to its low gel strength, while Gelidium 
with its high gel strength is preferred to make biotechnological-grade agars and 
agarose. Gelidium cultivation is generally used to produce biotechnological-grade 
agar. Due to the small size and slow growth nature of the Gelidium, agar cultivation 
could be labor and expensive. Natural spread of the Gelidium in the sea is limited in 
the world. Therefore, Gracilaria species, which has a wide natural distribution in 
Turkey, could be preferred to be used in biotechnological-grade agar production. In 
the current study, Gracilaria species collected in Marmara Sea was used to produce 
agar with different extraction procedures. In the study Gracilari algae treated with 
1% bleach and 3% NaOH solution produced the most strong agar gel. This Gracilaria 
agar with high gelling strength was tested for its utilization biotechnological 
applications compared to commercial control. It has been shown that the Gracilaria 
agar is could be utilized for microbiological culture, plant tissue culture and agarose 
production. 

Keywords: Agar Agar, Biotechnological Usage, Gacilaria, Marmara Sea 
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Özet 

 Ulaştırma sektörü, ekonomik kaynakların değerlendirilmesi, diğer ülkeler ile bağlantının 
sağlanabilmesi açısından çok önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de ve 
Dünya’da ulaşım maliyetleri incelenmiş, ulaştırma alt sistemlerinin ekonomik kalkınmadaki 
yerine değinilmiştir. Ulaştırma maliyetlerinin incelenmesi ve bu maliyetlerin ekonomik 
kalkınmaya etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, ekonomi kavramı ve ulaşım 
kavramı ele alınmıştır. Ulaştırma sektörünün ekonomik faydaları ile ulaşımın ekonomik 
kalkınmaya etkisi açıklanmıştır. İstatistikî veriler kullanılarak hangi ulaşım alt sisteminin 
Türkiye’de ve Dünya’da ne kadar kullanıldığı ve bunların lojistik sektöründeki yeri 
incelenmiştir. Ve sonuç olarak da ulaşım dengesinin önemi üzerine değerlendirmede bulunarak, 
ulaşım maliyetlerini düşürecek öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma, Ekonomi, Ekonomik Kalkınma, Maliyet, Ulaştırma 
Sistemleri. 
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Transportatıon Costs in Turkey and in the World and Its Effect On Economıc 
Development 

 
 
Abstract 

  

The transportation sector is very important in terms of evaluating economic resources 
and providing connection with other countries. Within the scope of this study, 
transportation costs in Turkey and in the world were examined and the place of 
transportation subsystems in economic development was mentioned. In this study, 
which was conducted to examine the transportation costs and determine the effects 
of these costs on economic development, the concept of economy and transportation 
were discussed. The economic benefits of the transportation sector and the effect of 
transportation on economic development are explained. Using statistical data, how 
much of which transportation subsystem is used in Turkey and in the world and their 
place in the logistics sector have been examined. And as a result, suggestions have 
been presented to reduce transportation costs. 

Keywords: Transportation, Economy, Economic Development, Cost, 
Transportation Systems 
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Özet 

 Dünyada küresel ısınmanın sonucu olarak iklim değişikliği yaşanmaktadır. Yaşanan bu 
durumun tarım üzerinde en önemli etkisi kuraklıktır. Kuraklık tarımsal üretimi her aşamasında 
olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşanan bu olumsuz durum tarımsal üretimde sulamanın 
önemini daha da artırmış bu alanda yeni çalışmaların yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. 
Dünya nüfusu hızla artarken eldeki kaynaklar bunun tam tersi hızla tükenmektedir. Artan nüfus 
karşısında gerekli gıda ihtiyacının karşılanması için eldeki kıt kaynaklardan maksimum verim 
alınması elzem olmuştur. Tarımsal üretim için en temel unsur olan suyun kıt olması kullanımı 
ve yönetilmesi konusunu daha da önemli hale getirmiştir. Çalışmada dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de son yıllarda yaşanan kuraklık sorununa karşı devlet tarafından alınan önlem ve 
çalışmaları ortaya koymayı amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de devletin kurum ve 
kuruluşları tarafından sulama ve sulama yönetimi ile ilgili çıkarılan kanunlar, yönetmelikler ve 
yönergeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. 2017 yılında çıkarılan “Sulama sistemlerinde su 
kullanımının kontrolü ve su kayıplarının azaltılması ilişkin yönetmelik” ve 2019 yılında 
çıkarılan “Su tahsisleri hakkında yönetmelik” bu alanda alınan en önemli kararlardandır. Alınan 
kararlar incelendiğinde özellikler suyun verimli kullanılması için sulama yöntemlerine yönelik 
önemli kararlar alınmıştır. Basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaşması için devlet teşvik ve 
destek sağlamıştır. Sulama sistemlerin yönetimleri devlet kontrolüne alınmıştır. Sulama 
sistemlerindeki kayıpların giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar 
sonucunda sulama birliklerine ait işletme bakım ücretleri düşürülmüş, su akış güvenliğe 
sağlanmış, birliklerin kurumsal kapasiteleri artırılmıştır. Su kaynaklarının tahsisinde parçalı 
yapı giderilmiş, Ulusal su bilgi sistemi kurulmuştur. Tarımsal sulamada otomasyon yaygın hale 
getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sulama, Sulama Şebekesi, Kuraklık, İklim Değişikliği, Ulusal Su Bilgi 
Sistemi 
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Measures and Decisions Taken in the Field of İrrigation Due to Drought in 
Turkey 

 
 
Abstract 

  

The world is experiencing climate change and its one of the biggest effect is 
agricultural drought which risk food production. This negative situation has 
increased the importance of irrigation in agricultural production and made it 
necessary to carry out new studies in this area. While the world population is 
increasing rapidly, the available resources are depleting on the contrary. In order to 
meet the necessary food needs in the face of the increasing population, it has been 
essential to get maximum efficiency from the scarce resources available. In 
particular, the scarcity of water, which is the most basic element for agricultural 
production, has made its use and management more important. This study, it is aimed 
to reveal the measures and studies taken by the state against the drought problem 
experienced in recent years in Turkey as well as in the world. The laws, regulations 
and directives issued by state institutions and organizations regarding irrigation and 
irrigation management in Turkey were examined in detail. “Regulation on the control 
of water use in irrigation systems and reduction of water losses” issued in 2017 and 
“Regulation on water allocations” issued in 2019 are among the most important 
decisions taken in this area. When the decisions are examined, important precautions 
were taken regarding irrigation methods, especially for the efficient use of water. The 
government provided incentives and support for the widespread use of pressurized 
irrigation systems. The management of irrigation systems is mostly under 
government control. Studies have been initiated to eliminate losses in irrigation 
systems. As a result of the studies carried out, the operating maintenance fees of the 
water user associations have been reduced, the water flow safety has been ensured, 
and the institutional capacities of the unions have been increased. The fragmented 
structure in the allocation of water resources has been eliminated, and a national 
water information system has been established. Automation has become widespread 
in agricultural irrigation. 

Keywords: Drought, Climate Change, National Water İnformation System, 
İrrigation, İrrigation Systems 
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Özet 

 Lathyrus L. Fabaceae familyasından, ekonomik bakımdan önemli bir bitki cinsidir. Cinsin 
bazı türlerinin tohumları veya tüm bitki, dünyanın farklı bölgelerinde insan gıdası veya hayvan 
yemi olarak kullanılmaktadır. Türkiye florasında Lathyrus cinsine ait 79 takson doğal yayılış 
göstermekte olup bunlardan 25 tanesi endemiktir. Bu çalışmanın konusunu hepsi endemik olan 
L. brachypterus Čel var. brachypterus, L. brachypterus Čel var. haussknechtii (Širj.) Davis, L. 
nivalis Hand.-Mazz. subsp. sahinii H.Genç ve L. tefennicus H.Genç&A.Şahin taksonları 
oluşturmaktadır. Çalışmada bu taksonların toplam biyoaktif bileşenleri ve antioksidan 
özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırılan taksonlar çiçeklenme zamanında doğal 
yayılış alanlarından toplanmış ve karanlık bir ortamda on gün süreyle kurutulduktan sonra 
laboratuvar değirmeni ile öğütülerek toz haline getirilmiştir. Ekstraktlar methanol kullanılarak 
maserasyon yöntemiyle hazırlandıktan sonra taksonların toplam fenolik içeriği (TPC) ve 
toplam flavonoid içeriği (TFC) belirlenmiştir. Taksonların antioksidan özellikleri radikal 
süpürme (DPPH ve ABTS), metal iyonu indirgeyici güç (FRAP ve CUPRAC), metal şelatlama 
(MCA) ve phosphomolybdenum (PDA) testleriyle belirlenmiştir. Taksonların TPC değerlerine 
göre en yüksekten düşüğe doğru sıralaması L. b. var. brachypterus > L. b. var. haussknechtii > 
L. n. subsp. sahinii > L. tefennicus şeklinde, TFC değerlerine göre en yüksekten düşüğe doğru 
sıralaması ise L. b. var. haussknechtii > L. b. var. brachypterus > L. tefennicus > L. n. subsp. 
sahinii şeklindedir. En yüksek antioksidan özellik DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC ve PDA 
testlerinde L. b. var. brachypterus ekstraktında, MCA testinde ise L. n. subsp. sahinii 
ekstraktında tespit edilmiştir. L. tefennicus ekstraktının ise tüm antioksidan testlerde en düşük 
değere sahip olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan Özellik, Fenolik İçerik, Flavonoid İçerik, Lathyrus 
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Total Bioactive Contents and Antioxidant Properties of Some Endemic 
Lathyrus L. Taxa From Türkiye 

 
 
Abstract 

  

Lathyrus L. is an economically important plant genus and belongs to the Fabaceae 
family. The seeds or whole plants of some species of the genus are used as human 
food or animal feed in different parts of the world. There are 79 taxa belong to genus 
Lathyrus naturally distributed in the flora of Türkiye and 25 of them are endemic. 
The subject of this study is L. brachypterus Čel var. brachypterus, L. brachypterus 
Čel var. haussknechtii (Širj.) Davis, L. nivalis Hand.-Mazz. subsp. sahinii H.Genç 
and L. tefennicus H.Genç&A.Şahin taxa, all of which are endemic. In this study, it 
was aimed to determine the total bioactive components and antioxidant properties of 
these taxa. The investigated taxa were collected from their natural distribution areas 
at the flowering time, and after drying in a dark conditions for ten days, they were 
ground into powder with a laboratory mill. Total phenolic content (TPC) and total 
flavonoid content (TFC) of the taxa were determined after the extracts were prepared 
by the maceration method using methanol. Antioxidant properties of taxa were 
determined by radical scavenging (DPPH and ABTS), metal ion reducing power 
(FRAP and CUPRAC), metal chelating (MCA) and phosphomolybdenum (PDA) 
tests. The order of taxa from highest to lowest is L. b. var. brachypterus > L. b. var. 
haussknechtii > L. n. subsp. sahinii > L. tefennicus according to TPC values, and L. 
b. var. haussknechtii > L. b. var. brachypterus > L. tefennicus > L. n. subsp. sahinii 
according to TFC values. The highest antioxidant properties were detected in the 
extract of the L. b. var. brachypterus in the DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC and PDA 
tests, and in the extract of the L. n. subsp. sahinii in the MCA test. L. tefennicus 
extract was found to has the lowest value in all antioxidant tests. 

Keywords: Antioxidant Property, Flavonoid Content, Lathyrus, Phenolic Content. 
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Özet 

 Oksijen, azot ve kükürt gibi donör atomlara sahip hidrazonoksim bileşikleri yapılarında 
birçok bağlanma bölgesine sahiptir. Bu nedenle, koordinasyon kimyasında sıklıkla ligand 
olarak kullanılırlar. Hidrazonoksim ligandları ve metal kompleksleri antimalaryal, antikanser, 
antikolinesteraz, antitümör, mide koruyucu ve antitüberküloz aktivite gibi biyolojik özelliklere 
sahip olduğundan, bu bileşiklerin sentezi, yapısal karakterizasyonu ve farmakolojik 
özelliklerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Bu çalışmada 
3-metilbütanhidrazid ve diasetil monoksimden yeni bir hidrazonoksim ligandı “N'-3-
(hidroksiimino)bütan-2-iliden)-3-metilbütanhidrazid” (LH2) ve Ni(II) kompleksi sentezlendi. 
Elde edilen bileşiklerin yapıları, çeşitli spektroskopik yöntemler ve tek kristal X-ışını 
kristalografisi ile aydınlatıldı. X-ışını kırınım çalışması, Ni(II)'nin 1:2 metal/ligand oranı ile 
kompleks [Ni(LH2)2]·2NO3·2H2O oluşturduğunu ve ligandın NNO üç dişli olarak Ni(II) 
iyonuna koordine olduğunu gösterdi. Ni(II) kompleksinin yapısında tamamlayıcı iyon olarak 
iki tane NO3- iyonu içerdiği görüldü. Her iki bileşik de in vitro antibakteriyel ve antifungal 
aktiviteleri açısından tarandı. Sonuçlar, Ni(II) kompleksinin bir maya olan Candida albicans’ı 
Gram (+) ve Gram (-) bakterilere göre daha fazla etkilediğini gösterdi. Ayrıca bileşiklerin 
antibiyofilm çalışmaları yapıldı. Ligand ve Ni(II) kompleksinin Klebsiella pneumoniae 
biyofilmi üzerinde etkili olduğu bulundu. 
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Synthesis, X-Ray Diffraction Structures, Spectroscopic Properties, and 
Biological Studies of a New Tridentate Nno Hydrazoneoxime Ligand and İts 

Mononuclear Ni(Iı) Complex 
 
 
Abstract 

  

The hydrazonoxime compounds with donor atoms such as oxygen, nitrogen, and 
sulfur have many binding sites in their structure. Therefore, they are often used as a 
ligand in coordination chemistry. Since hydrazonoxime ligands and metal complexes 
have biological properties such as antimalarial, anticancer, anticholinesterase, 
antitumor, gastric protective, and anti-tuberculosis activities, the studies on the 
synthesis, structural characterization, and investigation of pharmacological 
properties of these compounds are continuing at present. In this study, new a 
hydrazoneoxime ligand “N'-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene)-3-
methylbutanehydrazide” (LH2) from 3- methylbutanehydrazide and diacetyl 
monoxime, and its Ni(II) complex were synthesized. The structures of the obtained 
compounds were elucidated by various spectroscopic methods and single-crystal X-
ray crystallography. X-ray diffraction study revealed that Ni(II) forms complex 
[Ni(LH2)2]·2NO3·2H2O with metal to ligand ratio of 1:2, and the ligand act in a 
tridentate manner and coordinates NNO donor groups of the ligand to Ni(II)ion. Both 
compounds were screened for their in vitro antibacterial and antifungal activity. The 
results indicated that the Ni(II) complex affected Candida albicans, which is a yeast 
more than it affected Gram (+) and Gram (-) bacteria. In addition, antibiofilm studies 
of the compounds were carried out. The ligand and its Ni(II) complex were found to 
be effective on Klebsiella pneumoniae biofilm. 
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Yeni Karbazol Çinko Ftalosiyanin Sentezi, Α-Glukosidaz ve Karbonik Anhidraz I-Iı 
İ̇zoenzimleri Üzerindeki İ̇nhibitör Etkilerinin Araştırılması 
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1Sakarya Üniversitesi 

Özet 

 Ftalosiyaninler, çekirdeğindeki diamanyetik çinko (Zn) metal iyonu sayesinde fotodinamik 
terapide yüksek singlet oksijen üretimiyle güçlü aktivite göstermesi, enzim inhibisyon 
özellikleri, fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri göstermeleri sebebiyle günümüzde ilgi 
çeken konular arasındadır. Karbazoller, elektroaktif nitrojen atomları içerdiğinden, 
fotoiletkenlik ve lüminesans özelliklerine sahiptirler. Ayrıca, bazı sentetik ve doğal karbazol 
türevlerinin güçlü α–glukosidaz inhibitörleri olduğu da bilinmektedir. Ancak, bildiğimiz 
kadarıyla, karbazol ikameli ftalosiyanin bileşiklerinin enzim inhibitör etkisini inceleyen az 
sayıda literatür bulunmaktadır. Bu sebeple, çalışmada N-sübstitüeli karbazol Zn (II) 
ftalosiyanin sentezi ve onun in vitro ortamda α-glukosidaz ve karbonik anhidraz (I, II) 
aktivitelerinin incelenmesi amaçlandı. Ticari olarak temin edilen karbazolden yola çıkarak bir 
dizi reaksiyon sonucunda 1-(9-(2-hidroksietil)-9H-karbazol-3-il)etan-1-on bileşiği elde edildi. 
Bu sentez bileşiğin potasyum hidroksit (KOH) ve benzaldehit reaktifleri ile etanol varlığında 
muamele edilmesiyle (E)-1-(9-(2-hidroksietil)-9H-karbazol-3-il)-3-fenilprop-2-en-1-on 
bileşiği elde edildi. Ardından 4-nitroftalonitril reaktifi kullanılarak 4-(2-(3-sinamoil-9H-
karbazol-9-il)etoksi)ftalonitril bileşiğinin eldesi ve son olarak yeni mono şalkon karbazol 
temelli Zn (II) ftalosiyanin eldesi gerçekleştirildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektral 
yöntemler kullanılarak karakterize edildi. Yeni Zn (II) ftalosiyanin kompleksinin fotokimyasal 
ve fotofiziksel özellikleri incelendi. Zn (II) ftalosiyanin ve ligandlarının α-glukosidaz 
aktiviteleri ve inhibisyon türlerini belirlemek için kinetik çalışmaları gerçekleştirildi. Ek olarak, 
onların karbonik anhidraz (I, II) izoenzimler üzerindeki etkileri incelendi. Ftalonitril bileşiği α-
glukosidaz enzimine karşı en iyi aktiviteyi gösterdi ve kinetik çalışması ile bileşiklerin 
inhibisyon türleri yarışmalı olarak belirlendi. Yeni mono şalkon karbazol temelli Zn (II) 
ftalosiyanin karbonik anhidraz (I, II) izoenzimlerine karşı nanomolar (nM) seviyede aktivite 
sergiledi. Teşekkür: Bu araştırma 115Z446, 217Z043 numaralı TÜBİTAK projeleri tarafından 
ve 2022-7-25-3 numaralı SAÜ BAP (LÜTEP-Doktora) tarafından desteklenmiştir. 
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New Carbazole Zinc Phthalocyanine Synthesis, Investigation of Inhibitory 
Effects On Α–glucosidase and Carbonic Anhydrase I-Iı Isoenzymes 

 
 
Abstract 

  

Phthalocyanines are among the topics of interest today due to their strong activity 
with high singlet oxygen production in photodynamic therapy, enzyme inhibition 
properties, photophysical and photochemical properties, thanks to the diamagnetic 
zinc (Zn) metal ion in their core. Since carbazoles contain electroactive nitrogen 
atoms, they have photoconductivity and luminescence properties. It is also known 
that some synthetic and natural carbazole derivatives are potent α-glucosidase 
inhibitors. However, to our knowledge, there is little literature examining the enzyme 
inhibitory effect of carbazole-substituted phthalocyanine compounds. For this 
reason, it was aimed to investigate the synthesis of N-substituted carbazole Zn (II) 
phthalocyanine and its α-glucosidase and carbonic anhydrase (I, II) activities in vitro. 
1-(9-(2-hydroxyethyl)-9H-carbazol-3-yl)ethan-1-one compound was obtained as a 
result of a series of reactions starting from commercially available carbazole. (E)-1-
(9-(2-hydroxyethyl)-9H-carbazol-3-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one compound was 
obtained by treating this synthetic compound with potassium hydroxide (KOH) and 
benzaldehyde reagents in the presence of ethanol. Then, 4-(2-(3-cinnamoyl-9H-
carbazol-9-yl)ethoxy)phthalonitrile compound was obtained by using 4-
nitrophthalonitrile reagent and finally the new mono chalcone carbazole-based Zn 
(II) phthalocyanine was obtained. The structures of the synthesized compounds were 
characterized using spectral methods. Photochemical and photophysical properties 
of the new Zn (II) phthalocyanine complex were investigated. Kinetic studies were 
performed to determine the α-glucosidase activities and inhibition types of Zn (II) 
phthalocyanine and its ligands. In addition, their effects on carbonic anhydrase (I, II) 
isoenzymes were studied. The phthalonitrile compound showed the best activity 
against the α-glucosidase enzyme and the inhibition types of the compounds were 
determined competitively by kinetic study. The new mono chalcone carbazole-based 
Zn (II) phthalocyanine exhibited activity at nanomolar (nM) level against carbonic 
anhydrase (I, II) isoenzymes. Acknowledgements: This research was supported by 
TÜBİTAK projects numbered 115Z446, 217Z043 and by SAU BAP (LÜTEP-PhD) 
numbered 2022-7-25-3. 

Keywords: Α-Glucosidase, Photo-Physical and -Chemical Properties, Carbonic 
Anhydrase (I and Iı), Kinetic Study, Mono Chalcone Derived Carbazole 
Substituted Zinc Phthalocyanine 
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Çözgülü Örgü Nylon Kumaş Geliştırerek Grafen Oksit Kaplamalı Kumaşların Yüzey 
Özelliklerinin İ̇ncelenmesi 
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Özet 

 Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte tekstil ürünlerinin giyilebilir akıllı tekstiller gibi 
çeşitli alanlarda kullanımı ortaya çıkmıştır. Esnek, gerilebilme ve yıkanabilme özelliklerinden 
dolayı iletken kumaşlar tercih edilme sebebi olmuştur. Mevcut durumda kumaşlar yeterli 
seviyede iletken olmadığı için iletken tekstillerin elde edilmesinde grafen kaplama çalışmaları 
yer almaktadır. Bu çalışmada, indirgenmiş grafen oksit/Poliamid 6,6 çözgülü örme kumaş 
kompozit yapısının karakterizasyon analizleri ve mekanik dayanımının yanı sıra elektriksel 
iletkenlik ve UV koruyuculuk özellikleri incelendi ve bu özelliklerin yıkama dayanımları 
belirlendi. Öncelikle Hummers Methoduyla Grafit pullarından grafen oksit sentezlenmesini ve 
daha sonra indirgenmesini sağladık. Hazırlanan indirgenmiş grafen oksit malzeme daldırma 
kaplama yöntemiyle poliamid kumaş yüzeyine daldırma ve kaplama yöntemi ile poliamid 
kumaş üzerine farklı konsantrasyonlarda (0,5g/L, 1g/L) uygulandı. Kumaştaki fonksiyonel 
gruplar ve grafen oksitte bulunan fonksiyonel gruplar arasında çekim kuvvetlerinin de etkisiyle 
kumaş yüzeyine bağ yapması beklendi. Daldırma sayısı değişken olarak kabul edilerek farklı 
kalınlıklarda kaplamalar elde etmek için birden çok daldırma işlemi yapıldı. Bu işlem için, 1/9 
banyo oranında 60°C sıcaklıkta 1 saat indirgenmiş grafen oksit konsantrasyonlu suda bekletildi. 
Elde edilen grafen oksit kaplı Poliamid 6,6 çözgülü örme kumaşın yüzeyini SEM görüntüleri 
ile elde edildi. Sürtmeye karşı renk haslık testi, patlama mukavemeti testi, yüzey direnci ölçümü 
ve UV geçirgenlik analizi ile kumaş yüzeyindeki grafen oksit varlığı tespit edildi ve grafen 
oksitin Poliamid 6,6 çözgülü örme kumaşın özellikleri üzerine etkisi incelendi. 
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Investigation of Surface Properties of Graphene Oxide Coated Fabrics by 
Developing Warp Knit Nylon Fabric 

 
 
Abstract 

  

In recent years, the use of textile products in various fields such as wearable smart 
textiles has emerged with the developing technology. Conductive fabrics have been 
preferred due to their flexible, stretchable and washable properties. The lack of 
conductivity of polyamide 6 fabrics includes graphene coating studies in obtaining 
conductive textiles. In this study, besides the mechanical strength and 
characterization analyzes of the reduced graphene oxide/Polyamide 6,6 warp knit 
fabric structure, electrical conductivity and UV protection properties were examined 
and the washing resistance of these properties was determined. Initially, we 
synthesized graphene oxide from graphite flakes and then reduced it using the 
Hummers Method. The prepared reduced graphene oxide material was applied to the 
polyamide fabric surface at different concentrations (0.5g/L, 1g/L) by dipping and 
coating method. It was expected that the functional groups in the fabric and the 
functional groups in the graphene oxide would bind to the fabric surface with the 
effect of attractive forces. Multiple dipping processes were performed in order to 
obtain coatings of different thicknesses by accepting the number of dippings as 
variable. For this process, it was kept in water with reduced graphene oxide 
concentration for 1 hour at 1/9 bath ratio at 60°C. The surface of the obtained 
graphene oxide coated Polyamide 6,6 warp knitted fabric was obtained by SEM 
images. The presence of graphene oxide on the fabric surface was determined by 
color fastness to rubbing test, burst strength test, surface resistance measurement and 
UV transmittance analysis, and the effect of graphene oxide on the properties of 
Polyamide 6,6 warp knit fabric was investigated. 
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Özet 

 Hızla gelişen teknoloji dalgaları, hayatımızın her alanını değiştirerek bizi sürekli yenilenen 
bir bakış açısına sürüklemiştir. Son yıllarda geliştirilen yapay zekâ algoritmalarının, tasarım 
üzerindeki etkisi, geleneksel tasarım modellerini değiştirmiş ve gelecek yıllar için yepyeni bir 
düşüncenin kapılarını açmıştır. Yenilik, yapay zekâ temelli oyun yaratma fikrinin ilerletilmesini 
de tetiklemiştir. Yapay zekâ ve otomasyonun tüketici pazarına sağladığı kolaylık nedeniyle, 
grafik tasarım ve oyun tasarım konseptini geri dönüşü̈ olmayan yepyeni bir boyutlara 
sürüklemiştir. Eski tip tasarımcı rolünün tamamen ortadan kalkmaya başlayacağı bu suretçe, 
“bütünleşmiş tasarım” kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle, geleneksel iki boyutlu 
tasarımların yerini, ilerleyen teknoloji ile tüketici kolaylığı sağlayan çok boyutlu tasarımlar 
almaya başlamıştır. Tasarımın içine “Kullanıcı Deneyimi (UX)” ve “Kullanıcı Arayüzü (UI)” 
ile insan faktörü de eklenmiştir. Teknolojideki gelişmeler ve insan ihtiyaçlarının değişmesi, 
tasarımın geleceğinin kalıcı olmasına ve kabuk değiştirmesine yol açmıştır. Bu tez içerisinde, 
değişimler grafik tasarımın tarihinden başlayarak, teknolojinin grafik tasarıma etkisi, yeni 
gelişen yapay zekâ ve otomasyon fikirlerinin sağladığı avantajlar ile dezavantajlar, tasarımdaki 
boyut değişiminin tüketiciye ve tasarımcıya etkileri ile oyun tasarımının yapay zekâ ile nasıl 
şekilleneceği anlatılmaya çalışılmıştır. 
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The Impact of Aggregated Dıgıtal Desıgn On Game and Metaverse 
 
 
Abstract 

  

The rapidly developing technology waves have changed every aspect of our lives 
and have led us to a constantly renewed perspective. The effect of artificial 
intelligence algorithms developed in recent years on design has changed traditional 
design models and opened the doors of a brand-new thought for the coming years. 
The innovation has also triggered the advancement of the idea of creating games 
based on artificial intelligence. Due to the convenience provided by artificial 
intelligence and automation to the consumer market, it has dragged the concept of 
graphic design and game design to an irreversible new dimension. In this process, 
where the old-style designer role will begin to disappear completely, the concept of 
"integrated design" has begun to emerge. In particular, traditional two-dimensional 
designs have started to be replaced by multidimensional designs that provide 
consumer convenience with advancing technology. “User Experience (UX)” and 
“User Interface (UI)” and the human factor have also been added to the design. The 
developments in technology and the change in human needs have caused the future 
of design to be permanent and to change its shell. In this thesis, it has been tried to 
explain the changes starting from the history of graphic design, the effect of 
technology on graphic design, the advantages and disadvantages of newly 
developing artificial intelligence and automation ideas, the effects of the size change 
in design on the consumer and the designer, and how the game design will be shaped 
by artificial intelligence. 
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Özet 

 Video oyunu endüstrisinin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, oyun geliştiricileri, oyuncu 
merkezli bir geliştirme süreci ve kültürüne yönelik eğilimin, daha güçlü kullanıcı katılımına yol 
açacak olumlu bir kullanıcı deneyimi yarattığı ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple zaten zor olan 
başarılı bir video oyunu yapmak daha da zorlaşmış ve uzun vadede kullanıcı deneyimi (UX) ile 
ilgili sorunlar; oyuncuları meşgul etme ve elde tutma konusunda başarısız olma olasılığını 
artırmıştır. Klasik UX felsefesi “kullanıcı ihtiyaçlarını çözmek” üzerine kurulmuştur. UX 
oyuncu zekasını anlamakla ilgilenir ve oyuncuların bu zekasının, oyunu nasıl algılayacağını 
sezgisel ve eğlenceli bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışır. Oyun kullanıcı deneyimi, oyuncuların 
bir video oyunuyla ilgili ilk duyduklarından; menülerde gezinmeye ve oyunda ilerlemeye kadar 
sahip oldukları tüm deneyimi açıklar. Bir disiplin olarak UX, geliştiricilere sunmak istedikleri 
deneyimi yaratmada, daha yüksek kaliteli ister bağımsız (Indie) ister gündelik ( Hyper casual ) 
oyunlar olsun başarı hedeflerine ulaşmada yardımcı olacak tasarım ve sanatsal amaçlı 
yönergeler sunar. Ayrıca oyuncuları oyuna geri getirmek gibi temel bir amaca sahiptir. 
Yayıncıların pazarlama stratejilerine harcadıkları çabanın çoğu yeniden hedeflemeye odaklanır. 
Bu nedenle, oyun geliştiricileri için, ilerleme çubukları, rozetler ve oyuncuya yapılacak daha 
çok şey olduğunu bildiren diğer sayaçlar gibi oyuncuları tekrar oyuna çeken düzinelerce özellik 
oluşturmak için en baştan UX kullanmaları akıllıca olacaktır. Bu nedenle, oyuncu deneyimlerini 
geliştirmeye odaklanan, UX Tasarımı ve Oyun Kullanıcı Araştırması gibi çalışmaları yapmak 
oyun tasarımı için zorunlu bir hale gelmiştir. 
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The Effect of Experıence Desıgn On Game Desıgn 
 
 
Abstract 

  

With the development of the video game industry and technology, game developers 
have discovered that the trend towards a player-centered development process and 
culture creates a positive user experience that will lead to stronger user engagement. 
For this reason, making a successful video game, which is already difficult, has 
become even more difficult and in the long run, user experience (UX) problems; 
increased the probability of failing to engage and retain players. The classic UX 
philosophy is based on “solving user needs”. UX is concerned with understanding 
player intelligence and tries to reveal how this intelligence of players will perceive 
the game in an intuitive and fun way. Gaming user experience is the first time players 
hear about a video game; they describe the whole experience they had, from 
navigating the menus to advancing in the game. As a discipline, UX provides design 
and artistic guidelines to assist developers in creating the experience they want to 
deliver, achieving goals for success, whether for higher quality indie (Indie) or casual 
(Hyper casual) games. It also has the primary purpose of bringing players back to the 
game. Much of the effort publishers put into their marketing strategy focuses on 
retargeting. That's why it's wise for game developers to use UX from the ground up 
to create dozens of features that draw players back into the game, such as progress 
bars, badges, and other counters that let the player know that there is more to be done. 
Therefore, it has become imperative for game design to do studies such as UX Design 
and Game User Research that focus on improving player experiences. 

Keywords: Game Design, Ux, Experience Design, Graphic Design, Hyper Casual, 
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Özet 

 İnsanoğlunun fiziksel varlığıyla başlayan iletişim, 21. yüzyılın teknoloji gücü sayesinde 
fiziksel olma karakterini soyut mecralara da taşımıştır. Reklamcılık sektörü tasarım ve iletişim 
disiplini ile yoğun temas halinde olduğu için iletişim biçimleri güncellendikçe reklam sektörü 
de değişime uyum sağlayarak iletmek istediği mesajları sosyal medya platformları aracılığı ile 
tüketici kitlesine iletmeye başlamıştır. Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok vb. daha 
birçok sanal platformun yoğun kullanımı günümüzde reklamcılık sektörünün dijital alana daha 
fazla odaklanmasını gerektirmiştir. Yapılan reklam çalışmalarının hedef kitlesi, yaş grubu 
reklam kampanyalarının özel ve genel amaçları gibi birçok faktör bu mecralarda yer alan görsel 
seçimlerinin belirleyicisi olmaktadır. Tasarım bağlamında ele alındığında sosyal medya reklam 
görsellerinde yer alan pozitif ve negatif kodlamaların nesnel bir şekilde analizinin yapılması 
için Ferdinand de Saussure’ün semiyoloji yöntemi ve Roland Barhes’ın düz anlam/yan anlam 
metodundan birçok çalışmada yararlanılmaktadır. Sosyal medya platformlarında yer alacak 
reklamın hazırlık aşamasında alt-metin, düz anlam, yan anlam, mecaz, metafor gibi mesaj 
iletme formatları gibi göstergebilim çözümlemeleri kullanıldığında mesajın başarı gücünün 
arttığını gösteren birçok göstergebilimsel çözümleme çalışması da ortaya çıkarılmıştır. Bu 
bildiri çalışmasında ise semiyoloji yöntemi ve düz anlam/yan anlam metodu kullanılarak basılı 
reklamcılıkta yeni bir söylem olmayan ancak dijital reklamcılık çalışmalarına da varlığını 
taşıyan ırkçılık ve cinsiyetçilik kavramlarının reklam çalışmalarında nasıl işlendiğini araştırmak 
amaçlanmıştır. Reklam sektörü fastfood gıda sektörü olarak sınırlandırılmış olup tüketici 
kitlesine ulaşmada kullandığı görsel ve mesaj seçimleri ırkçı ve cinsiyetçi içerikler bağlamında 
ele alınmıştır. Manipülasyonun, algı yönetiminde güçlü bir araç olmasından yola çıkarak 
reklamlarda yapılan ırkçı ve cinsiyetçi algı yönetiminin toplumsal yapı üzerindeki etkileri 
göstergebilim metodu ile analiz edilmiştir. 
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Racııst and Genderıst Advertısıng Dıscourse On Socıal Medıa Platforms: A 
Semiotic Analysis of Fast Food Chain Ads 

 
 
Abstract 

  

Communication, which started with the physical existence of human beings, has also 
carried the character of being physical to abstract media, thanks to the power of 
technology in the 21st century. Since the advertising industry is in intense contact 
with the design and communication discipline, as the forms of communication are 
updated, the advertising industry has adapted to the change and started to convey the 
messages it wants to convey to the consumer audience through social media 
platforms. Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok etc. The intensive use of 
many more virtual platforms has required the advertising industry to focus more on 
the digital field today. Many factors such as the target audience of the advertisements, 
the specific and general objectives of the age group advertisement campaigns are the 
determinants of the visual choices in these channels. In the context of design, 
Ferdinand de Saussure's semiology method and Roland Barhes' 
denotation/connotation method are used in many studies to objectively analyze the 
positive and negative encodings in social media advertisement images. Many 
semiotic analysis studies have also been revealed, showing that the success power of 
the message increases when semiotic analysis such as message delivery formats such 
as sub-text, denotation, connotation, trope, metaphor are used in the preparation 
phase of the advertisement to be placed on social media platforms. In this paper, it is 
aimed to investigate how the concepts of racism and sexism, which are not a new 
discourse in print advertising but have their presence in digital advertising studies, 
are processed in advertising studies by using semiology method and 
denotation/connotation method. The advertising sector is limited to the fast food 
sector, and the visual and message choices it uses to reach the consumer mass are 
discussed in the context of racist and sexist content. Based on the fact that 
manipulation is a powerful tool in perception management, the effects of racist and 
sexist perception management in advertisements on the social structure were 
analyzed by semiotic method. 
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 Life Cycle Analysis (LCA) is an assessment method that measures the environmental impact, 
resource efficiency, and amount of waste generation of products, services, and processes 
throughout their life cycle, and it has gained more popularity recently. In this study, the LCA 
analysis of a full-scale advanced biological treatment plant is aimed. Also, machine learning-
supported web-based calculation software was developed for the interpretation of individual 
environmental impacts obtained from LCA. For this purpose, an advanced biological 
wastewater treatment plant is selected as the product/process with a capacity of ~100.000 
m3/day. In LCA analysis, the software and method packages developed by openLCA were 
examined and the most proper one was used. After LCA analysis according to the number and 
type of data provided; the size of some or all the following environmental impacts were 
obtained: Acidification, Climate change, Resource depletion, Ecotoxicity, Energy use, 
Eutrophication, Human toxicity, Ionising radiation, Land use, Odour, Ozone layer depletion, 
Particulate matter, and Photochemical oxidation. All data with environmental impact in the 
facility have been obtained from the authority and converted into functional units (1 m3 of 
treated water) and combined with the AGRIBALYSE database in the software. According to 
the results, the most significant impact on the environment is due to electricity consumption. 
Although the effects of the chemicals used are not remarkably high, they are effective in some 
categories. The impact of facility construction is also high in some categories. Currently, the 
sludge incineration plant within the plant site is about to be completed and put into operation. 
With this facility, it is aimed both to use the burned sludge as a construction additive material 
and to generate electricity from the heat obtained with a thermoelectric generator. Negative 
effects arising from the construction phases will be eliminated when the construction of the 
units is completed. 
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 Due to its large volumes and harmful content, the discharges of the textile industry damage 
the environment when it is not adequately treated. When textile wastewater mixes with surface 
waters, it consumes the oxygen in the water and due to the intense color, it prevents the 
penetration of sunlight needed by aquatic living. For textile products to be resistant to external 
factors such as washing, abrasion, and sunlight; different technologies, different dyes, and 
different chemical agents are being applied in the textile industry every day. This situation 
makes the treatment of textile wastewater even more difficult. Many physical, chemical and 
biological methods can be used alone or in combination in the treatment of textile wastewater. 
Chemical coagulation, which is among these methods, is widely used in both drinking water 
and wastewater treatment, and it can be applied alone or as a pre-treatment in the treatment of 
textile wastewater. This study aimed to investigate a simple, fast, reliable, and economical pre-
treatment method to remove textile dyes from aqueous solutions. In this context, commonly 
used chemical coagulants (Aluminium Sulphate, Aluminium Chloride, and Iron Chloride) were 
applied to aqueous solutions of two different textile dyes (Reactive Red 141 and Disperse Red 
13) under different experimental conditions. The effects of different pHs, stirring times, 
coagulant dosages, and initial dye concentrations on color and organic matter removal and 
sludge formation were examined. Among the coagulants used in the study; FeCl3 can be 
preferred because it is cheap, non-toxic like aluminum, and has high dye removal efficiency. 
However, the pH of 5 where settleable iron hydroxide compounds are formed, and the acid 
consumption required for this pH must also be considered. Thus an inexpensive, effective, and 
easy-to-apply pre-treatment for the removal of two different dyes that have not been 
investigated before in the literature was proposed. 
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 The textile industry category includes facilities that produce fabrics and other textile products 
using natural and fabricated fibers. The textile industry includes the steps of preparing natural 
and fabricated yarns, turning them into textile products such as fabric, knitwear, and carpet by 
weaving, knitting, or other methods, and applying finishing processes such as dyeing, printing, 
and finishing to yarns and fabrics. The chemical properties of different textile dyes vary a lot 
and are chosen according to the material to be dyed. Therefore, the wastewater composition of 
the dyeing process changes with the textile produced. Moreover, modern textile dyes require 
extremely high chemical and photolytic stability to maintain their structure and color. 
Therefore, textile wastewaters may contain toxic compounds and heavy metals to be treated 
before discharging into the environment. Adsorption, biological treatment, oxidation, 
coagulation, and flocculation are some of the traditional procedures used for the 
treatment/decolorization of textile wastewaters. Although these procedures are frequently used, 
they do have certain drawbacks. Therefore, in this study, developing and optimizing an 
advanced oxidation process for high-efficiency removal of textile dyestuffs, investigation of the 
sulfate radical process, and investigation of the effect of dyestuff type on process performance 
were aimed. Reactive Red 141 and Disperse Red 13 dyes were chosen as model pollutants. The 
effects of initial dye concentration, dye solution pH, catalyst type, temperature, and reaction 
time on dye removal were examined. The sulfate source was peroxymonosulfate, and the 
catalysts were Co (CoCl3), Zeolite, and Zn (ZnO). It was concluded that the Co catalyst is 
preferable to other catalysts due to having a fast dye removal, lack of the temperature increase, 
using a lower amount of Sulphate source, and a less catalyst concentration. In future studies, 
the study should be detailed and optimized by using different sulfate sources and considering 
the cost analysis. 
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 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140’ıncı maddeleri 
arasında kişisel verilerin ihlaline ilişkin suç tipleri düzenlenmiştir. Kişisel verilerin ceza hukuku 
yoluyla korunması maksadına matuf bu hükümlerin yürürlüğe girdiği 2005 yılında Türk 
Hukukunda kişisel verilerin korunması doktrininin henüz yeni gelişmekte olduğunu söylemek 
mümkündür. TCK’nın yürürlüğe girdiği 2005 yılından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2016 yılına kadar kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve 
esasların düzenlendiği bir kanun da bulunmamaktaydı. Bu durum başta kişisel veri kavramının 
sınırlarının belirlenmesi olmak üzere pek çok hususun boşluk olarak bırakılması anlamına 
gelmekteydi. Türk Hukukundaki bu boşluk TCK’nın ilgili hükümlerinin uygulanması 
bakımından da tartışmalara yol açmaktaydı. Bu boşluğu gidermek adına öncelikle 2010 
Anayasa değişikliği ile Kişisel Verilerin Korunması hakkı anayasal bir hak olarak kabul edildi. 
Ardından bu hakkın korunmasına ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar 7 Nisan 2016 
tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı KVKK’da düzenlendi. 6698 sayılı kanunun yürürlüğe 
girmesi ile kişisel verinin tanımı kanun ile yapılmış ve sınırları çizilmiş oldu. Veri işlemenin 
hangi durumlarda hukuka uygun kabul edileceği ve veri işleme sürecinde uyulması zorunlu olan 
ilkeler belirlendi. Kişisel veri tanımının kanunla yapılmış olması, hukuka uygunluk 
sebeplerinin belirlenmesi ve veri işleme sürecinde uyulması zorunlu olan ilkelerin tespit edilmiş 
olması TCK’da düzenlenen suç tiplerinin unsurlarının belirlenmesi ve hangi durumlarda suç 
oluşacağının saptanması açısından belirleyici rol oynamaktadır. Bu suçlar açısından “kişisel 
veri” tipikliğin maddi unsurlarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla kişisel veri kavramının 
sınırlarının belirlenmesi suçun meydana gelip gelmediğinin belirlenmesinde hayati önem 
taşımaktadır. 6698 sayılı kanunun 5 ve 6’ıncı maddelerinde düzenlenen kişisel verilerin işlenme 
şartları ise ilgili suçlar açısından hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
tespitinde önemli önemli rol oynamaktadır. Bildiride 6698 sayılı kanunun bahsi geçen 
yönlerinin Türk Ceza Hukuku açısından ne gibi etkiler doğurduğu detaylı şekilde ele 
alınacaktır. 
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 İslam bahçe sanatının Anadolu-Türk bahçe kültürüne etkilerinin ortaya konmasını 
hedefleyen bu çalışmada, İslam bahçe sanatının özellikleri incelenmiş, özellikle İspanya, İran 
ve Hindistan İslam bahçelerinin günümüze ulaşan örnekleri üzerinden yapısal ve bitkisel 
materyal analiz edilerek bahçelerin tasarım ilkeleri, mekansal organizasyonu, kullanım 
özellikleri saptanmış; Anadolu- Türk bahçe kültürü ve açık yeşil mekan anlayışının 
incelenebilmesi için günümüze ulaşabilmiş Osmanlı dönemi saray bahçeleri olan, Topkapı 
Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Sarayı ve bahçeleri kapsamında 
yapısal ve bitkisel materyal değerlendirilmiştir. Bu çalışmada; İslam bahçelerinin Anadolu-
Türk bahçe kültürüne yansıyan etkileri sınır elemanı, zemin kaplama malzemesi, su ögesi, 
bitkisel materyal kullanımı ve tasarım kriterleri açısından örnekler üzerinden karşılaştırmalar 
yapılarak saptanmıştır. 
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Evaluatıon of the Effects of Islamıc Gardens On Anatolıan Turkısh Garden 
Culture 

 
 
Abstract 

  

In this study, which aims to reveal the effects of Islamic garden art on Anatolian-
Turkish garden culture, the characteristics of Islamic garden art were examined and 
the design principles, spatial organization and usage characteristics of the gardens 
were determined by analyzing the structural and plant materials, especially on the 
examples of the Islamic gardens of Spain, Iran and India that have survived to the 
present day. In order to examine the Anatolian-Turkish garden culture and open 
green space understanding, structural and plant materials were evaluated within the 
scope of the Ottoman period palace gardens, Topkapı Palace, Dolmabahçe Palace, 
Beylerbeyi Palace and Yıldız Palace and its gardens. In this research; the effects of 
Islamic gardens on the Anatolian-Turkish garden culture were determined by making 
comparisons in terms of border element, floor covering material, water element, use 
of plant materials and design criteria. 

Keywords: Anatolia, Garden, Islamic Gardens, Turkish Garden 

  



 

 194 

Sözlü Sunum 

 
ORCID ID: 0000-0002-8361-8097 

 

Uşak Kentı̇nde Sanayı̇nı̇n Yerseçı̇mı̇ ve Kent Makroformuna Etkı̇sı̇ 
 

Tufan Bozyer1 , Dr. Öğretim Üyesi Dilşen Onsekı̇z1 
 

1Uşak Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakültesi, Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü, Uşak / 

Özet 

 Uşak ülkemizin orta-küçük ölçekli sanayi kentlerinden biridir. Kentin imalat faaliyetleri 
tarihsel süreçte eski zamanlara dayanmaktadır. Bu faaliyetler arasında dokumacılık, halı, kilim, 
battaniye kentle özdeşleşen tarihi sanayi ve iş kollarıdır. Ancak Uşak uzun süre Kütahya’nın 
bir kazası durumunda varlık sürdürmüştür. Savaş yılları kentin üretim faaliyetlerini etkilerken 
Cumhuriyet sonrasında 1953 yılında il olması ile birlikte savaşın etkisindeki duraklayan 
ekonomik yapı canlanmış ve geleneksel iş kolları yeniden gelişmeye başlamıştır. Ancak 
Uşak’ın bir sanayi kenti olmasındaki ana itici güç, 1973 yılında Kalkınmada Öncelikli İller 
arasına alınmasıyla gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra ivmelenen sanayi düzenli sanayi 
alanlarının gelişimiyle Uşak’ı bir sanayi kenti olarak yeniden tanımlamaya başlamıştır. 
Günümüze kadar bu sanayileşmenin kente, kentsel yapıya, kentsel gelişmeye ve kent 
makroformunun şekillenmesine etkisini ele alan bir çalışmanın bulunmaması bir eksiklik olarak 
görülmektedir. Bu çalışmada, Uşak Kentinde sanayinin gelişimi, konut alanlarının gelişim 
süreci ile birlikte ele alınarak değerlendirilmiştir. Kentin gelişimi ile sanayi tesislerinin 
yerseçimi ilişkisi ve kent makroformunun şekillenmesine olan etkisi irdelenmiştir. Kentte bu 
konuyla ilgili hiçbir çalışmanın yapılmamış olması, temel yola çıkış noktasını oluşturmaktadır. 
Veriler tarihsel süreçte ele alınarak literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Kentin ve sanayi 
gelişiminin 3 önemli kırılma noktası olduğu tespit edilmiştir. Bulgular 1923-1953 Dönemi, 
1953-1990 Dönemi ve 1990 sonrası Dönem ayrımında farklılaştırılarak her bir dönem için 
sanayi yerseçimi ve konut dokusu gelişimi ilişkisi AutoCAD programı ile özgün olarak 
hazırlanan haritalar üzerinde mekansal ölçekte irdelenmiştir. Çalışma sonucunda konut dokusu 
ve kent makroformu içerisinde dağınık yerseçen sanayi tesisleri, sanayi kümelenmeleri ve kent 
çeperlerinde yerseçen OSB alanlarının kente etkisi değerlendirilerek, kent planlamasına yönelik 
yönlendirici tespitler ve öneriler ortaya konulmuştur. 
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 AMAÇ: Torakal omurga ile omuz kompleksi arasında biyomekanik açıdan ilişki olduğu 
bilinmektedir (Edmondston et al., 2012; Theodoridis & Ruston, 2002). Ancak, adölesan 
voleybolcularda omuz kas kuvveti ile omurga düzgünlüğü arasındaki ilişki bilinmemektedir. 
Bu nedenle çalışmamızın amacı; adölesan voleybol oyuncularında torakal kifoz ile omuz kas 
kuvveti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. YÖNTEM: Çalışmaya 14-18 yaş aralığındaki 40 (20 
kadın, 20 erkek) adölesan voleybol oyuncusu dahil edildi (Yaş: 16,3±0,76 yıl, Vücut Kütle 
İndeksi: 20,3±1,69 kg/m2). Sporcuların torakal kifoz ölçümleri Spinal Mouse ile, omuz iç 
rotator ve dış rotator konsantrik kas kuvveti ölçümleri 60°/sn ve 300°/sn açısal hızlarda 
izokinetik dinamometre (IsoMed 2000) ile yapıldı. Değişkenler arası ilişki Pearson Korelasyon 
testi ile incelendi. BULGULAR: Torakal kifoz ile 60°/sn açısal hızdaki omuz dış rotator kas 
kuvveti (r= -0,463) arasında ters yönlü, orta dereceli bir ilişki bulundu (p<0,01). Torakal kifoz 
ile 60°/sn açısal hızdaki omuz iç rotator kas kuvveti (r= -0,272) ve 300°/sn açısal hızdaki omuz 
dış ve iç rotator kas kuvvetleri (sırasıyla, r= -0,061, r= -0,250) arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). SONUÇ: Adölesan voleybol oyuncularında torakal kifoz 
artışı, omuz dış rotator kas kuvvetini negatif yönde etkileyebilir. Bu nedenle, doğru antrenman 
programları ile; hızlı büyüme dönemindeki kas-iskelet sistemi gelişimlerinin kontrol altında 
tutulması, performans artışı sağlanması ve yaralanmaların büyük ölçüde önlenmesi 
mümkündür. KAYNAKÇA Edmondston, S. J., Ferguson, A., Ippersiel, P., Ronningen, L., 
Sodeland, S., & Barclay, L. (2012). Clinical and radiological investigation of thoracic spine 
extension motion during bilateral arm elevation. J Orthop Sports Phys Ther, 42(10), 861-869. 
doi:10.2519/jospt.2012.4164 Theodoridis, D., & Ruston, S. (2002). The effect of shoulder 
movements on thoracic spine 3D motion. Clin Biomech (Bristol, Avon), 17(5), 418-421. 
doi:10.1016/s0268-0033(02)00026-8 
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The Relatıonshıp Between Thoracıc Kyphosıs and Shoulder Muscle Strength 
in Adolescent Volleyball Players 

 
 
Abstract 

  

PURPOSE: It is known that there is a biomechanical relationship between the 
thoracic spine and shoulder complex (Edmondston et al., 2012; Theodoridis & 
Ruston, 2002). However, the relationship between shoulder muscle strength and 
spinal alignment in adolescent volleyball players is unknown (Edmondston et al., 
2012; Theodoridis & Ruston, 2002). Therefore, the aim of our study is to investigate 
the relationship between thoracic kyphosis (TK) and shoulder muscle strength in 
adolescent volleyball players. METHODS: Fourty (20 female,20 male) adolescent 
volleyball players between the ages of 14-18 were included in this study 
(Age:16,3±0,76years; BMI:20,3±1,69 kg/m2). TK measurements of the athletes 
were made with Spinal Mouse, shoulder internal rotator (IR) and external rotator 
(ER) concentric muscle strength measurements were made with an isokinetic 
dynamometer (IsoMed 2000) at an 60°/sec and 300°/sec angular speeds. The Pearson 
correlation test was used to analyze the relationship between variables. RESULTS: 
An inverse, moderate correlation was found between TK and ER shoulder muscle 
strength at 60°/sec angular speed (r=-0,463)(p<0,01). There was no statistically 
significant correlation between TK and shoulder IR muscle strength at 60°/sec 
angular speed (r=-0,272) and shoulder ER and IR muscle strength at 300°/sec angular 
speed (respectively,r=-0.061,r=-0.250)(p>0,05). CONCLUSION: The increase in 
thoracic kyphosis in adolescent volleyball players may negatively affect shoulder ER 
muscle strength. Therefore, with the accurate training programs; it is possible to keep 
the musculoskeletal system developments under control during the rapid growth 
period, to increase performance and prevent injuries to a large extent. 
REFERENCES Edmondston, S. J., Ferguson, A., Ippersiel, P., Ronningen, L., 
Sodeland, S., & Barclay, L. (2012). Clinical and radiological investigation of 
thoracic spine extension motion during bilateral arm elevation. J Orthop Sports Phys 
Ther, 42(10), 861-869. doi:10.2519/jospt.2012.4164 Theodoridis, D., & Ruston, S. 
(2002). The effect of shoulder movements on thoracic spine 3D motion. Clin 
Biomech (Bristol, Avon), 17(5), 418-421. doi:10.1016/s0268-0033(02)00026-8 
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Anaplastik Astrositomda Mitokondriyal Dna Mutasyonları 
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Özet 

 Anaplastik astrositom, III. derece astrositomları içermektedir. Sağ kalım süresi 2-5 yıl 
arasında değişmektedir. Mitokondriler hücrelerin enerji ihtiyacını karşılayan ve kendine ait 
genomları bulanan organellerdir. Mitokondriyal DNA mutasyonları hücrenin enerji 
metabolizmasını doğrudan etkileyebilme potansiyelleri nedeniyle kanserleri de içeren farklı 
hastalıklarda önemli rol oynamaktadır. Çalışmada anaplastik astrositomda mitokondriyal DNA 
mutasyonlarının belirlenmesi, bu mutasyonların potansiyel etkilerinin tanımlanması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla anaplastik astrositomlu olgunun kan dokusundan elde edilen üç adet 
yeni nesil sekans okuma dosyası NCBI/SRA veritabanından açık kaynak olarak elde edilmiş, 
CLC Genomic Workbench 20 (Qiagen) biyoinformatik yazılımıyla değerlendirilmiş ve 
mitokondriyal DNA mutasyonları filtrelenmiştir. String V11.5 veritabanı ile ağ analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, MT-RNR1, MT-CO3, MT-ND4, MT-CYB ve MT-ND6 genleri 
üzerinde toplam 22 adet mitokondriyal DNA mutasyonu belirlenmiştir. Bu mutasyonların enerji 
metabolizmasının yanında nörolojik gelişim, nörodejeneratif hastalıklar ve ilaç direnci gibi 
farklı süreçlerde yer aldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmamız, daha önce detaylı şekilde 
araştırılmamış olan mitokondriyal DNA mutasyonlarının anaplastik astrositomdaki potansiyel 
rolüne ışık tutması bakımından önemlidir. Elde edilen bulguların daha geniş örneklem ve ileri 
deneylerle desteklenmesi, agresif bir kanser türü olan anaplastik astrositomun moleküler 
genetiği açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Anaplastik Astrositom, Yeni Nesil Sekans (Ngs), Mitokondriyal Dna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 198 

 

 

 

Mitochondrial Dna Mutations in Anaplastic Astrocytoma 
 
 
Abstract 

  

Anaplastic astrocytoma includes grade III astrocytomas. Survival time varies 
between 2-5 years. Mitochondria are organelles that meet the energy needs of cells 
and have their own genomes. Mitochondrial DNA mutations play an important role 
in different diseases, including cancers, due to their potential to directly affect the 
energy metabolism of the cell. This study, it was aimed to identify mitochondrial 
DNA mutations in anaplastic astrocytoma and to describe the potential effects of 
these mutations. For this purpose, three new generation sequence read files obtained 
from the blood tissue of the case with anaplastic astrocytoma were obtained as open 
source from the NCBI/SRA database, evaluated with the CLC Genomic Workbench 
20 (Qiagen) bioinformatics software, and mitochondrial DNA mutations were 
filtered out. Network analyzes were performed with the String V11.5 database. In 
the study, a total of 22 mitochondrial DNA mutations were identified on the MT-
RNR1, MT-CO3, MT-ND4, MT-CYB, and MT-ND6 genes. It has been determined 
that these mutations are involved in different processes such as energy metabolism, 
neurological development, neurodegenerative diseases, and drug resistance. In 
conclusion, our study is important in terms of shedding light on the potential role of 
mitochondrial DNA mutations in anaplastic astrocytoma, which has not been 
investigated in detail before. Supporting the findings with a larger sample and further 
experiments is very important in terms of the molecular genetics of anaplastic 
astrocytoma, which is an aggressive cancer type. 

Keywords: Anaplastic Astrocytoma, Next Generation Sequencing (Ngs), 
Mitochondrial Dna 
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Anne Sütünün Buzdolabında Saklanması Sırasında Biyokimyasal Parametrelerinin 
İncelenmesi 
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Özet 

 Emzirme, bebek beslenmesi için ideal bir yöntemdir. Günümüzde anneler özel nedenlerle 
sütlerini farklı şekillerde sağmakta ve muhafaza etmektedirler. Bu sebeplerden dolayı anne 
sütünün saklanması ile ilgili araştırmalar halen devam etmektedir. Bu çalışma, buzdolabında 
dört gün saklandığında anne sütünün toplam protein içeriği, antioksidan-oksidan parametreleri, 
siyalik asit (SA) ve nitrik oksit (NO) düzeylerindeki değişiklikleri incelemeyi amaçlamaktadır. 
Bu amaçla sekiz anneden süt örnekleri toplanmıştır. Total protein, SA, NO, malondialdehit 
(MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri, glutatyon-s-transferaz (GST), süperoksit dismutaz 
(SOD) ve katalaz (CAT) enzim aktiviteleri tayin edilmiştir. Toplam protein seviyeleri dört gün 
boyunca anlamlı olarak azaldı. SDS-PAGE elektroforezinde bu azalma, ağır zincir sIgA ve κ-
kazein bantlarının kaybolması ile gösterildi. GST ve SOD enzim aktiviteleri ilk iki günde 
önemli ölçüde azalırken, son iki günde bu iki enzimlerin aktiviteleri tespit edilemedi. Anne 
sütünün GSH seviyesi ve CAT enzim aktivitesi, dört gün boyunca önemli ölçüde azalmaya 
devam etti. Anne sütünün MDA seviyesi, SA seviyesi ve NO seviyesi dört gün boyunca anlamlı 
olarak artmaya devam etti. İncelenen parametreler ilk iki gün boyunca önemli ölçüde 
değişmedi. Sonuç olarak, anne sütü buzdolabında iki gün saklandığında, toplam protein, siyalik 
asit ve NO düzeyleri ile antioksidan enzim aktiviteleri anne sütünün sağıldığı ilk günkü 
değerlerinde kaldığı için güvenle kullanılabilir. . 

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Saklama Koşulları, Antioksidan-Oksidan Kapasite, Siyalik 
Asit, Nitrik Oksit, Elektroforez 
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Biochemical İnvestigation of the Human Milk During the Storage in the 
Refrigerator 

 
 
Abstract 

  

Breastfeeding is the ideal method for infant feeding. Today, mothers express and 
preserve their milk in different ways for special reasons. As a result, research on the 
storage of breast milk is still ongoing. This study aims to examine the changes in 
total protein content, antioxidant-oxidant parameters, sialic acid (SA), and nitric 
oxide (NO) levels when stored in the refrigerator for four days. For this purpose, 
human milk samples were collected from eight mothers. The total protein, SA, NO, 
malondialdehyde (MDA), and glutathione (GSH) levels, glutathione-s-transferase 
(GST), superoxide dismutase (SOD), and catalase (CAT) enzyme activities were 
determined. Total protein levels decreased significantly during the four days. In the 
SDS-PAGE electrophoresis, this decrease was indicated by the disappearance of the 
heavy chain sIgA and κ-casein bands. While GST and SOD enzyme activities 
decreased significantly during the first two days, the activities of these two enzymes 
were not detected in the last two days. The GSH level and CAT enzyme activity of 
human milk continued to decrease significantly during the four days. The MDA 
level, SA level, and NO level of human milk continued to increase significantly 
during the four days. The investigated parameters did not significantly change during 
the first two days. In conclusion, when human milk is stored in the refrigerator for 
two days, it can be used safely as total protein, sialic acid, and NO levels, as well as 
antioxidant enzyme activities, remain at the values of the first day of expressing 
human milk. 

Keywords: Human Milk, Storage, Antioxidant-Oxidant Capacity, Sialic Acid, 
Nitric Oxide, Electrophoresis 
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Aort Sertlik Parametreleri ile Ast/alt Oranı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
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Özet 

 Amaç: Hipertansiyon önlenebilir kardiyovasküler risk faktörlerinin başında gelmektedir. 
Ayrıca, önceki çalışmalar, artan AST/ALT oranının kardiyovasküler olaylarla ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Bilindiği gibi hipertansiyonda aortik elastikiyet parametreleri etkilenir. Bu 
çalışmada amacımız aort sertliği parametreleri ile ast/alt oranı arasında bir ilişki olup olmadığını 
ortaya koymaktır. Yöntemler: Çalışmaya yeni tanı almış, tedavi edilmemiş 76 hipertansif hasta 
ve 74 kontrol dahil edildi. Klinik, demografik parametreler ve kan örneği parametreleri 
kaydedildi. Aort elastikiyeti parametreleri olarak; aort gerilimi, aort sertlik indeksi (ASİ) ve 
aortik esneyebilirlik transtorasik ekokardiyografi ile hesaplandı. Bulgular: Hipertansif 
hastalarda ASİ ve AST/ALT oranı anlamlı olarak daha yüksekti. (6,27 ± 1,07'ye karşı 10,74 ± 
1,61, p:<0,001; 0,82 ± 7,44'e karşı 0,92 ± 7,44, p: <0,001; sırasıyla) Aort gerilimi ve aortik 
esneyebilirlik düzeyleri hipertansif hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü. (7,98± 2,27 vs 6,75 
± 2,17, p: <0,001; 5,08 ± 1,04 vs 3,11 ± 0,88; p: <0,001). Kademeli lineer regresyon analizi, 
AST/ALT oranının aort sertlik parametreleri ile bağımsız ve anlamlı bir şekilde ilişkili 
olduğunu ortaya koydu. Sonuç: Kolay hesaplanabilen yeni bir belirteç olan AST/ALT oranı, 
hipertansif hastaların aort elastikiyet özelliklerini öngörmede faydalı olabilir. 
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Evaluation of the Relationship Between Aortic Stiffness Parametres and 
Ast/alt Ratio 

 
 
Abstract 

  

Objective: Hypertension is the leading preventable cardiovascular risk factor. In 
addition, previous studies have shown that increased AST/ALT ratio is associated 
with cardiovascular events. As is known, aortic elasticity parameters are affected in 
hypertension. In this study, our aim is to reveal whether there is a relationship 
between the parameters of aortic stiffness and the ast/alt ratio. Methods: A total of 
newly diagnosed untreated 76 hypertensive patients and 74 control participants were 
included to study. Clinical, demographic parameters, and blood sample parameters 
were recorded. Aortic strain, aortic stiffness index (ASI), and aortic distensibility 
(AoD) as aortic elasticity parameters were obtained from transthoracic 
echocardiography. Results: ASI and AST/ALT ratio were significantly higher in 
hypertensive patients. (6.27 ± 1.07 vs 10.74 ± 1.61, p:<0.001; 0.82 ± 7.44 vs. 0.92 ± 
7.44, p: <0.001; respectively) Aortic strain and AoD levels were significantly lower 
in hypertensive patients. (7.98± 2.27 vs 6.75 ± 2.17, p: <0.001; 5.08 ± 1.04 vs 3.11 
± 0.88; p: <0.001, respectively). Stepwise linear regression analysis revealed that 
AST/ALT ratio were independently and significantly correlated with aortic stiffness 
parameters. Conclusion: AST/ALT ratio, a novel marker, which can be calculated 
easily, may be useful to predict aortic elasticity properties of hypertensive patients. 

Keywords: Ast, Alt, Aortic Elasticity, Hypertension 
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Astrositomda Güncel Tedavi Hedefleri Adaylarının Biyoinformatik Araçlarla 
Tanımlanması 
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Özet 

 Astrositom en yaygın gliom türünü oluşturmaktadır. Tedavisinde cerrahi müdahale, 
radyoterapi, temozolomid ve kemoterapi uygulaması bulunmakla birlikte hedefli tedavi 
seçenekleri sınırlıdır. Güncel kanser araştırmaları konvansiyonel uygulamalardan çok 
kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yönelmiştir. Çalışmada 
astrositomda yeni moleküler tanı hedefi adaylarının belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
astrositomlu olguya ait yeni nesil sekans verileri NCBI/SRA veritabanından açık kaynak olarak 
elde edilmiş, bu okuma verileri CLC Genomic Workbench 20 (Qiagen) biyoinformatik aracıyla 
işlenmiş ve mutasyon profili belirlenmiştir. Varyant taşıyan genlerin ağ analizleri String V11.5 
veritabanı ile gerçekleştirilmiş ve mutasyonların ilişkili olduğu yolak ve süreçler 
tanımlanmıştır. Özellikle 17. ve 12. kromozomlarda yoğunlaşan, toplam 1047 adet genomik 
DNA mutasyonu belirlenmiştir. En sık varyasyon belirlenen genler ise FANCA, NOTCH1 ve 
BRCA1 olarak belirlenmiştir. Ağ analizi sonucunda ise kanser ve gelişimsel süreçler ile ilişkili 
terimlerin zenginleştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak sağ kalım süresi düşük ve kötü prognoza 
sahip bir kanser olan astrositomda olası risk faktörlerinin, ilaç metabolizmasını etkileme 
potansiyeli olan varyasyonların ve tedavi hedefi adaylarının belirlenebilmesi önemlidir. Bu 
bağlamda daha yüksek sayıda olgunun tarandığı biyoinformatik değerlendirmelere ve bu 
değerlendirmeleri destekleyen in vitro ve in vivo fonksiyonel çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Astrositom, Yeni Nesil Sekans (Ngs), Biyoinformatik Analiz, Hedefe 
Yönelik Tedavi 
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Identification of Novel Therapy Target Candidates in Astrocytoma Via 
Bioinformatics Tools 

 
 
Abstract 

  

Astrocytoma is the most common type of glioma. Although surgical intervention, 
radiotherapy, temozolomide, and chemotherapy are used in its treatment, targeted 
treatment options are limited. Current cancer research has focused on identifying 
personalized and targeted therapy options rather than conventional applications. This 
study, it was aimed to define new molecular therapy target candidates in astrocytoma. 
For this purpose, next-generation sequence data of the case with astrocytoma were 
obtained as open source from the NCBI/SRA database, these reading data were 
processed with the CLC Genomic Workbench 20 (Qiagen) bioinformatics tool and 
the mutation profile was determined. Network analyzes of variant-bearing genes 
were performed with the String V11.5 database, and the pathways and processes 
associated with mutations were identified. A total of 1047 genomic DNA mutations 
were identified, especially concentrated in the 17th and 12th chromosomes. The 
genes with the most frequent variation were determined as FANCA, NOTCH1, and 
BRCA1. As a result of the network analysis, it was determined that the terms related 
to cancer and developmental processes were enriched. As a result, it is important to 
identify possible risk factors, variations that have the potential to affect drug 
metabolism, and therapeutic target candidates in astrocytoma, cancer with a low 
survival, and a poor prognosis. In this context, there is a need for bioinformatic 
evaluations in which a higher number of cases are screened and in vitro and in vivo 
functional studies support these findings. 

Keywords: Astrocytoma, Next Generatio Sequencing (Ngs), Bioinformatics 
Analysis, Targeted Therapy 
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Büyük Safen Ven Yetmezliğinde Radyofrekans Ablasyon Yöntemiyle Tedavi Edilen 
Hastaların Yaşam Kalitelerindeki Değişikliklerin Cıvıq-20 Anketi ile Değerlendirilmesi 
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Özet 

 Giriş Klinik pratiğimizde sıklıkla uyguladığımız radyofrekans ablasyon yönteminin varis 
tedavisi yaptığımız hastalarda sonuçlarını 6 aylık sürede CIVIQ-20 anketi ile değerlendirerek 
işlemin başarısını değerlendirmek amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Materyal-Metod 
Kliniğimizde radyofrekans yöntemi ile tedavi edilen, büyük safen ven yetmezliği olan 
hastalarda CIVIQ20 anketi pre ve post operatif dönemlerde değerlendirildi. Bulgular CIVIQ20 
skorları ameliyat öncesi ve sonrası döneme göre karşılaştırıldı (Tablo 2). Ameliyat öncesi ve 
sonrası dönemde skorlar sırasıyla 57.18±17.14 , 26.22±7.36 bulundu. Skor değişiklikleri 
postoperatif dönemde azalmış olup sonuçlar İstatistiksel olarak anlamlı idi. Sonuç Kronik 
venöz yetmezlik tedavisinin takibinde ve hastalığın önemi anlamak açısından CIVIQ20 gibi 
kalite anketlerinin yapılması faydalı olacaktır. Bu konuda daha bilgi verebilmek için daha geniş 
hasta sayısı olan çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Evaluation of Changes in Quality of Life of Patients Treated With 
Radiofrequency Ablation in Greater Saphenous Vein Insufficiency With the 

Cıvıq-20 Questionnaire 
 
 
Abstract 

  

Introduction We are conducting this study in order to evaluate the success of the 
procedure by evaluating the results of the radiofrequency ablation method, which we 
frequently use in our clinical practice, in patients with varicose treatment using the 
CIVIQ-20 questionnaire over a 6-month period. Material-Method The CIVIQ20 
questionnaire was evaluated in the pre- and post-operative periods in patients with 
great saphenous vein insufficiency who were treated with radiofrequency method in 
our clinic. Results CIVIQ20 scores were compared according to the preoperative and 
postoperative period (Table 2). Preoperative and postoperative scores were 
57.18±17.14 and 26.22±7.36, respectively. The score changes decreased in the 
postoperative period and the results were statistically significant. Conclusion It will 
be useful to conduct quality questionnaires such as CIVIQ20 in the follow-up of 
chronic venous insufficiency treatment and in terms of understanding the importance 
of the disease. Studies with a larger number of patients are needed to provide more 
information on this subject. 

Keywords: Venous İnsufficiency, Radiofrequency Ablation, Quality of Life 
Questionnaire 
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Covid-19 Pandemisinde Gebelerin Yaşadığı Koronavirüs Korkusu ve Aksiyetesi ile 
Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumları Arasındaki İ̇lişkinin Değerlendirilmesi 
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Özet 

 Bulaş yolu netleşmeyen Covid-19 pandemisinin sonlandırılması, korunmanın 
yaygınlaştırılması ve etkili olması açısından aşılamanın önemi büyüktür. Bu nedenle, bu 
çalışma, Covid-19 pandemisinde gebelerin yaşadığı koranavirüs korkusu ve anksiyetesi ile 
covid-19 aşısına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yürütüldü. Bu 
çalışma, kesitsel tipte tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 
03.01.2022 – 03.05.2022 tarihleri arasında Zonguldak İl Merkezinde bulunan Zonguldak Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın-Doğum Polikliniklerine başvuran 400 gebe 
oluşturdu. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu, Koronavirüs Korkusu Ölçeği, 
Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve Covid 19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği kullanıldı. 
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve çoklu regresyon analizi kullanıldı. 
Gebelerin Koranavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği puan ortalaması 19.49±5.59'dur. Gebelerin 
Koranavirüs (Covid-19) Anksiyete Ölçeği puan ortancası 0 (IQR=2) olup, %1.8'i (n=7) işlevsiz 
anksiyeteye sahiptir. Gebelerin Covid-19 aşısına yönelik olumlu tutum puan ortalaması 
3.74±0.91, olumsuz puan ortalaması 3.75±0.87'dir. Regresyon analiz sonucuna göre, gebelerin 
yaşadığı koronavirüs korkusu ve koronavirüs anksiyetesinin covid-19 aşısına yönelik olumlu 
tutumu olumlu ve anlamlı düzeyde etkilediği tespit edildi (sırasıyla β = 0.385, p < 0.001; β = 
0.108, p = 0.026). Gebelerin Covid-19 hastalığından korunma ve aşılama konusunda güncel ve 
güvenilir kaynaklar tarafından bilgilendirilmesi, gebelerin yaşadığı korku ve ansiyeteyi 
azaltmada ve aşıya yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerinde önemlilik arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gebe, Koronavirüs Korkusu, Koronavirüs Anksiyetesi, Covid-19 
Aşısına Yönelik Tutum 
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Evaluation of the Relationship Between the Fear and Axiety of the 
Coronavirus Experienced by Pregnants in the Covid-19 Pandemic and Their 

Attitudes Towards the Covid-19 Vaccine 
 
 
Abstract 

  

Vaccination is of great importance for the cessation of the covid 19 pandemic, the 
transmission route of which is unclear, for the spread of protection, and for the 
effectiveness of vaccination. Therefore, this study was conducted to examine the 
association between pregnant women's fears and anxieties during the Covid 19 
pandemic and their attitudes toward the Covid 19 vaccine. This was a cross-sectional 
and descriptive-correlational study. The study population consisted of 400 pregnant 
women who registered at the Obstetrics and Gynecology Polyclinics of Zonguldak 
City Center Hospital of Gynecology and Pediatrics between 01/03/2022 and 
05/03/2022. The Personal Information Form, The Fear of COVID-19 Scale, 
Coronavirus Anxiety Scale and COVID-19 Vaccination Attitude Scale were used to 
collect data. Descriptive statistics and multiple regression analysis were used to 
analyze the data. The mean score of the pregnant women's The Fear of COVID-19 
Scale was 19.49±5.59. The mean score of the pregnant women's coranavirus anxiety 
scale was 0 (IQR=2), and 1.8% (n=7) had dysfunctional anxiety. The mean score of 
the pregnant women's positive attitude toward the covid-19 vaccine was 3.74±0.91, 
and the mean score of the negative attitude was 3.75±0.87. According to the results 
of regression analysis, it was found that the fear of coronavirus experienced by 
pregnant women and the fear of coronavirus positively and significantly influenced 
the positive attitude toward the covid-19 vaccine (β = 0.385, p < 0.001; β = 0.108, p 
= 0.026, respectively). Informing pregnant women about Covid-19 protection and 
vaccination through up-to-date and reliable sources is important to reduce pregnant 
women's fears and anxiety and to develop positive attitudes toward the vaccine. 
Keywords: pregnant women, fear of coronavirus, fear of coronavirus, attitude toward 
Covid-19 vaccine. 

Keywords: Pregnant, Fear of Coronavirus, Coronavirus Anxiety, Attitude Towards 
Covid-19 Vaccine 

  



 

 209 

Sözlü Sunum 

 
ORCID ID: 0000-0003-4694-1319 

 

Denetimsiz K-Ortalama Kümeleme Algoritması İçin Küme Geçerlilik İndisleri 
Kullanılarak En Uygun Küme Sayısının Belirlenmesi 
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Özet 

 Hiyerarşik olmayan denetimsiz öğrenme yöntemlerinden k-ortalama kümeleme algoritması, 
kümeleme ve boyut azaltma için popüler yaklaşımlardan biridir. k-ortalama kümeleme, n 
gözlemi, her gözlemin en yakın ortalamaya sahip kümeye (küme merkezleri) ait olduğu k 
kümeye bölmeyi amaçlamaktadır. Denetimsiz k-ortalama kümeleme algoritması, girdi 
parametresi olarak bir küme sayısı gerektirmektedir. Parametre değeri önceden bilinmediğinde, 
araştırmacılar genellikle uygun bir parametre değeri aramak için Elbow yönteminden 
yararlanır. Bu çalışmada, farklı öznitelikler içeren iki boyutlu, çok değişkenli normal 
dağılımdan verilen ortalama ve sapma değerlerine sahip sentetik veri setleri türetilmiştir. k-
ortalama kümeleme algoritması için küme geçerlilik indisleri Silhouette, Davies Bouldin, 
Calinski-Harabasz indisleri ile Bayesian (BIC) ve Akaike (AIC) bilgi kriteri değerleri 
hesaplanmıştır. En uygun küme sayısının belirlenmesinde hesaplanan bu küme geçerlilik 
indisleri değerlendirilmiştir. Ayrıca kümeleme analizinde en uygun küme sayısının 
belirlenmesinde kullanılmak üzere yöntemin uygulaması olarak Python sklearn kütüphanesi 
kullanılarak küme geçerlilik indisleri hesaplandıktan sonra bu indislere ait karşılaştırmalı 
grafikler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: K-Ortalama Kümeleme Algoritması, Silhouette, Davies Bouldin, 
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Determining An Optimal Number of Clusters Using Cluster Validity İndices 
for the Unsupervised K-Means Clustering Algorithm 

 
 
Abstract 

  

The k-means clustering algorithm, which is one of the non-hierarchical unsupervised 
learning methods, is one of the popular approaches for clustering and size reduction. 
K-means clustering aims to divide n observations into k clusters where each 
observation belongs to the cluster with the closest mean (cluster centers).The 
unsupervised k-means clustering algorithm requires a cluster number as an input 
parameter. When the parameter value is not known in advance, researchers often use 
the Elbow method to search for a suitable parameter value. In this study, synthetic 
data sets with mean and deviation values given from a two-dimensional, multivariate 
normal distribution with different features were derived. For the k-means clustering 
algorithm, cluster validity indices Silhouette, Davies Bouldin, Calinski-Harabasz 
indices and Bayesian (BIC) and Akaike (AIC) information criteria values were 
calculated. These cluster validity indices, which were calculated to determine the 
most appropriate number of clusters, were evaluated. In addition, after calculating 
the cluster validity indices using the Python sklearn library as the application of the 
method to be used in determining the an optimal number of clusters in clustering 
analysis, comparative graphs of these indices are presented. 

Keywords: K-Means Clustering Algorithm, Silhouette, Davies Bouldin, Calinski-
Harabasz, Bıc, Aıc 
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Özet 

 Bu araştırmanın amacı, egzersiz yapan bireylerin fitness tesislerini tercih etme, memnuniyet 
ve yeterlilik düzeylerini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 
yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunu; Ankara ilindeki özel fitness tesislerine üye olan ve 
basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 517 kişi oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Tel 
ve ark. (2008) tarafından geliştirilen “Fitness Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spor 
Merkezlerini Tercih Etme ve Yeterlilik Düzeylerinin Araştırılması” anketi kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler olarak yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma 
teknikleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre; katılımcıların demografik 
özelliklerine bakıldığında %34,2’sinin kadın, %65,8’inin erkek, büyük çoğunluğunun lisans 
mezunu (72,9) eğitim düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların %49,3’ünün üye 
oldukları fitness tesisini haftada 4 gün ve daha fazla kullandığı ifade edilmiştir. Ayrıca 
katılımcıların %52,1’inin fitness tesislerini tercih etmede kolay ulaşım ve yaygınlığın etkili 
olduğu görülmüştür. Fitness tesisleri ile ilgili yeterlilik ve memnuniyetlerine bakıldığında, 
katılımcıların çoğunluğu ücretleri uygun bulmadıklarını, ekipmanları az yeterli bulduklarını 
belirtmişlerdir. Fitness tesislerine üye olma nedenleri üzerine verilen cevaplara göre, en büyük 
etkinin sırasıyla kolay ulaşım ve yaygın olma, sosyal medya ve basın, çevre, arkadaş ve aile 
olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların egzersiz yapma nedenlerine bakıldığında ise, 
%47’sinin fiziksel sağlığını korumak ve devam ettirmek için tercih ettikleri belirlenmiştir. 
Sonuç olarak, fitness tesislerine üye olan bireylerin eğitimli ve düzenli egzersiz yaptığı; tesisleri 
pahalı ve ekipman açısından az yeterli bulduğu; mevcut tesise üye olma nedeni olarak da tesisin 
ulaşım kolaylığı ve yaygınlığının önemli olduğu görülmektedir. 
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Investigation of Preference, Satisfaction and Competence of Fitness Facilities 
Levels of Individuals Who Do Exercise 

 
 
Abstract 

  

The purpose of this research is to determine the preference, satisfaction and 
competence levels of individuals who exercise in fitness facilities. The descriptive 
method, one of the quantitative research methods, was used in the study. 517 people 
who are members of private fitness facilities in Ankara and selected by simple 
random sampling method constitute the sample of this study. As a measurement tool, 
the questionnaire “Preferences and Competence Levels of Individuals Attending 
Fitness Sports Centers” developed by Tel et al. (2008) was used. In the analysis of 
the data, percentage, frequency, mean and standard deviation techniques were 
applied as descriptive statistics. According to the data obtained in the research; when 
the demographic characteristics of the participants were examined, it was determined 
that 34.2% were female, 65.8% were male, and the majority of them had a bachelor's 
degree (72.9). It was stated that 49.3% of the participants used the fitness facility 4 
days a week or more. In addition, it was seen that easy access and prevalence were 
effective in choosing fitness facilities by 52.1% of the participants. The majority of 
the participants stated that they did not find the fees appropriate and that they found 
the equipment less sufficient. It has been seen that the biggest impacts on being a 
member of fitness facilities are easy access and prevalence, social media and press, 
environment, friends and family, respectively. In addition, 47% of the participants 
do physical exercise to maintain their physical health. As a result, individuals who 
are members of fitness facilities are educated and exercise regularly; found the 
facilities expensive and insufficient in terms of equipment; It is seen that the easy 
access and prevalence of the facility are important as the reason for being a member 
of the existing facility. 

Keywords: Fitness Facility, Sports Centers, Wellness Centers 
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Özet 

 Özet Giriş: ELISA testi antikor veya antijen düzeyinin belirlenmesinde oldukça yaygın 
kullanılan bir metot olmasına rağmen ölçümlerde antikorların nonspesifik bağlanması sonucun 
doğruluğunu etkileyen önemli bir problemdir. Araştırmamızın amacı yanlış pozitifliğin 
önlenmesinde farklı bloklama ajanlarının ve yıkamanın etkinliğini araştırmaktır. Materyal-
Metod: İndirek ELISA yöntemi kullanılarak kuyucuklar antijenle kaplanmadan altı farklı 
solüsyon ile bloklandı. Nonspesifik bağlanan antikorların temizlenmesi amacıyla plakalar d.su 
ve % 0,05 Tween solüsyonu ile yıkandı. Bulgular: Beş farklı bloklama ajanının da antikorların 
kuyucuklara bağlanmasını engellemediği görüldü. Nonspesifik bağlanan antikorların 
temizlenmesinde d.su etkisiz kalırken % 0,05 Tween solüsyonunun oldukça başarılı olduğu 
belirlendi. Tartışma ve Sonuç: Bloklama ajanları ile nonspesifik bağlanma engellenemese de 
yıkama işleminin % 0,05 Tween ile yapılması yanlış pozitifliği engellemektedir. Ayrıca Tween 
düşük maliyetli alternatif bir bloklama ajanı olarak kullanılabilir. 
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Effıcıency of Dıfferent Blockıng Agents and Washıng in Preventıon of False 
Posıtıveness in Elısa Tests 

 
 
Abstract 

  

Introduction: Although the ELISA test is a widely used method in determining the 
level of antibody or antigen, nonspecific binding of antibodies in measurements is an 
important problem affecting the accuracy of the result. The aim of our research is to 
investigate the effectiveness of different blocking agents and washing in the 
prevention of false positives. Material-Method: By using the indirect ELISA method, 
the wells were blocked with six different solutions without being coated with antigen. 
Plates were washed with d.water and 0.05% Tween solution to remove nonspecific 
binding antibodies. Results: It was observed that six different blocking agents did not 
prevent antibodies from binding to the wells. It was determined that 0.05% Tween 
solution was quite successful, while d.water was ineffective in clearing 
nonspecifically bound antibodies. Discussion and Conclusion: Although nonspecific 
binding cannot be prevented with blocking agents, washing with 0.05% Tween 
prevents false positivity. In addition, Tween can be used as a low-cost alternative 
blocking agent. 

Keywords: Elısa, Blocking, Tween, False Positive 
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Özet 

 Giriş ve Amaç: Oyun Oynama Bozukluğu (OOB) davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan 
ve işlevsellikte bozulma ile karakterize olan bir bozukluktur. Yavaş Bilişsel Tempo (YBT) ise; 
hayale dalıp gitme, uyanık kalmada zorlanma, düşük enerji düzeyi gibi klinik belirtilerle 
karakterizedir. YBT belirtileri olan çocuklarda depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi 
emosyonel problemler sık görülmektedir. Günümüzde özellikle pandemi döneminde artan 
ekran süreleri nedeniyle giderek daha fazla sayıda çocuk ve genç oyun oynama bozukluğu ve 
internet bağımlılığı riski altındadır. Riskli bireylerin ve bu bozukluğun gelişimine aracılık eden 
faktörlerin belirlenmesi, koruyucu ruh sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
bu çalışmada YBT’nin OOB ile ilişkisi ve emosyonel problemlerinin bu ilişkideki aracı 
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 10-18 yaş aralığında 174 çocuk ve 
ergen katılmıştır. Veriler Sosyodemografik Veri Formu, Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği, 
Güçler Güçlükler Anketi (GGA), Turgay DSM-IV Kökenli Yıkıcı Davranış Bozuklukları 
Belirti Tarama Ölçeği ve Yavaş Bilişsel Tempo Ölçeği aracılığı ile çocuklar ve ebeveynlerinden 
bilgi alınarak elde edilmiştir. Veriler IBM SPSS paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: Kız ve erkek katılımcıların OOB ölçek puan ortalaması sırasıyla 8.14 ± 4.63 ve 10.22 
± 4.18 dir. Erkek katılımcıların OOB ölçek puanları anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0.001). 
Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre OOB ile anlamlı düzeyde ilişkili olan değişkenler 
DEHB-dikkatsizlik (r= 0.523), DEHB-hiperaktivite/impulsivite (r=0.266), GGA-emosyonel 
problemler (r=0.161) ve YBT (r= 0.294) olarak belirlenmiştir. Emosyonel problemlerin YBT 
OOB ilişkisindeki aracı etkisini incelemek üzere oluşturulan modelde toplam ve direkt etki 
anlamlı iken, indirekt etki (ab = .01, SH = .01, 95% GA = [–0.02, 0.04]) anlamsız bulunmuştur. 
Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada ilk olarak YBT’nin OOB ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. İkinci aşamada ise YBT ile OOB ilişkisinde emosyonel problemlerin aracı etkisi 
incelenmiş ve YBT’nin emosyonel problemlerin üzerinde ve ötesinde OOB ile ilişkili olduğu 
bulunmuştur. 
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 Amaç: Postoperatif ağrı, cerrahi travmayla başlayıp doku iyileşmesiyle sona eren akut bir 
ağrı şeklidir. Günümüzde postoperatif ağrı tedavisinde opioidler, non-opioidler, lokal 
anestezikler ve başka çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır(1). Biz bu olguda endoskopik laminektomi 
operasyonu geçirecek hastada; preemptif oral tramadol ün , postoperatif ağrı üzerindeki etkisini 
araştırdık. Gereç ve Yöntem: Yazılı anestezi onamı alınmış 59 yaşındaki ASA II erkek hastaya 
operasyondan bir saat önce tramadol 100 mg damla peroral verildi. Standart genel anestezi 
prosedürleri uygulandı. Hastanın peroperatif SpO2, KH, SKB, DKB, ekstübasyon, göz açma, 
sözlü uyaranlara yanıt süreleri, postoperatif visüel ağrı skorları (VAS), sedasyon düzeyleri, ek 
analjezik ihtiyacı ve yan etkileri (bulantı, kusma, çift görme vb.) not edilerek değerlendirildi. 
VAS değerleri 1,2,4,6 ve 12. Saatlerde kaydedildi. Bulgular: Hastanın demografik özellikleri, 
operasyon süresi, ekstübasyon, göz açma, sözlü uyaranlara yanıt süreleri, peroperatif SpO2, 
KH, SKB değerleri kaydedildi. VAS değerleri 1.,2.ve 4. Saatlerde 4<, 6.saatteki VAS 6, 12. 
Saatteki değer ise yüksek saptandı. Yan etki olarak bulantı dışında bir şikayeti yoktu. Sonuç: 
Endoskopik laminektomi vakasında preemptif oral yoldan verilen tramadol’ün, intraoperatif 
hemodinamiyi etkilemediği, postoperatif etkin analjezi ve düşük ağrı skoru sağladığı, 12. saat 
dışında ek analjezik gereksiniminin olmadığını deneyimledik. 
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 Giriş: Son araştırmalar, aşırı oyun oynamayı bir davranışsal bağımlılık biçimi olarak 
tanımlamaya başlamıştır. Bu tür aşırı kullanımla ilişkili birçok faktör kapsamlı bir şekilde 
çalışılmış olmasına rağmen, kişilik işleyişi çok az ilgi görmüştür. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
aşırı oyun oynama ve psikopatoloji arasındaki ilişkileri incelemeye ek olarak, yol analizini 
kullanarak kişilik işleyişinin aracı rolünü araştırmaktı. Yöntem: Kişilik İşlevsellik Düzeyleri 
Anketi, Ergenler için İnternet Oyun Bozukluğu Ölçeği ve Güçlü Yönler ve Güçlükler 
Anketinden oluşan çevrimiçi öz bildirim anketlerini toplam 198 ergen doldurmuştur. Sonuçlar: 
Sonuçlar aşırı oyun oynama ve psikopatoloji arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi. 
Ayrıca aşırı oyun oynama ile kişilik işleyişi arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Sonuçlar 
ayrıca, kendini yönetme ve empatinin kişilik işlevselliği alt boyutlarının oyun oynama ve 
psikopatoloji arasındaki ilişkide anlamlı aracılık etkisine sahip olduğunu göstermiştir. 
Tartışma: Bu çalışma, oyun oynama ve psikopatoloji arasındaki ilişkide kişilik işleyişinin aracı 
rolünü incelemiştir. Kendini yönetme ve empatinin kişilik işlevselliği alt boyutlarının oyun 
oynama bozukluğunda anlamlı değişkenler olduğu bulunmuştur. Bu ilişkileri anlamak, tedavi 
protokolleri için yeni alanlar açabilir. 
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Internet Gaming Disorder and Psychopathology in Adolescents: the Mediating 
Role of Personality Functioning 

 
 
Abstract 

  

Introduction: Recent studies have begun to define excessive gaming as a form of 
behavioral addiction. Although many factors associated with such overuse have been 
extensively studied, personality functioning has received little attention. Purpose: 
The aim of this study was to explore the mediating role of personality functioning 
using pathway analysis, in addition to examining the relationships between excessive 
gaming and psychopathology. Methods: A total of 198 adolescents completed the 
online self-report questionnaires, consisting of the Personality Functioning Levels 
Questionnaire, the Internet Gaming Disorder Scale for Adolescents, and the 
Strengths and Challenges Questionnaire. Results: The results showed a positive 
relationship between excessive gaming and psychopathology. In addition, a negative 
relationship was found between excessive gaming and personality functioning. The 
results also showed that the personality functioning sub-dimensions of self-
directedness and empathy have a significant mediating effect on the relationship 
between game playing and psychopathology. Discussion: This study examined the 
mediating role of personality functioning in the relationship between play and 
psychopathology. Self-directedness and personality functionality sub-dimensions of 
empathy were found to be significant variables in gaming disorder. Understanding 
these relationships can open up new areas for treatment protocols. 

Keywords: Internet Gaming Disorder, Psychopathology, Personality Functioning, 
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 Bu çalışma ile kedilerin oldukça önemli bir viral hastalığı olan Feline Panlökopeni’li 
kedilerde hemogram ve kan gazları parametreleri değerlendirilmiş, bu parametrelerin mortalite 
ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın hayvan materyalini S.Ü. Veteriner 
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı kliniklerine tedavi amacı ile getirilen farklı ırk ve 
cinsiyetteki 2-5 aylık yaştaki 20 kedi oluşturdu. Çalışmaya dahil edilen tüm kedilerden rutin 
klinik muayeneleri yapılarak kan gazları ve hemogram analizi için vena cephalica’dan 2 ml kan 
alındı. Feline panlökopeni tanısı için dışkı örnekleri alındı. Hızlı test kiti sonuçları pozitif olan, 
klinik ve laboratuvar bulguları feline panleukopeni ile uyumlu olan kediler çalışmaya dahil 
edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm kedilere standart tedavi uygulandı. 72 saat hospitalize 
edilerek ölme veya hayatta kalma durumlarına göre ölen (n=6) ve hayatta kalan (n=14) kediler 
olarak 2 gruba ayrıldı. Ölen kedilerin Potasyum, WBC, LYM, GRA, RBC, HCT ve HB 
düzeyleri sağlıklılara göre daha düşük tespit edildi (p < 0,05). Ölen ve hayatta kalan kedi 
grupları arasında yapılan hemogram parametrelerinin ROC analizinde % 95 güven aralığı (CI) 
ile; K (sensitivite: 83, spesifite: 64), WBC (sensitivite: 83, spesifite: 78), LYM (sensitivite: 83, 
spesifite: 92), GRA (sensitivite: 66, spesifite: 71), RBC (sensitivite: 83, spesifite: 85) 
düzeylerinin mortalite tahmininde yararlı olabileceği belirlendi. Ayrıca ROC analizi 
sonucunda; eğri altında kalan alan (AUC) 0,881 (Cl: 0.661-1.000; p = 0,006) ile LYM düzeyinin 
0,8 m/mm3 cut-off düzeyi mortalite tahmini açısından en iyi prognostik gösterge olduğu tespit 
edildi. Sonuç olarak; özellikle aşılamaların eksik veya hiç olmadığı genç kedilerde yüksek 
mortalite ile seyredebilen Feline Panlökopeni’de kan gazı ve hemogram parametrelerinde 
önemli değişiklikler olduğu ve özellikle hemogram parametrelerinin mortalite tahmininde 
faydalı olabileceği sonucuna varıldı. 
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The Relatıonshıp of Some Hemogram and Blood Gas Parameters Wıth 
Mortalıty in Cats Infected Wıth Felıne Panlukopenıa 

 
 
Abstract 

  

In this study, hemogram and blood gas parameters were evaluated in cats with Feline 
Panleukopenia, a very important viral disease of cats, and it was aimed to determine 
the relationship between these parameters and mortality. The animal material of the 
study was obtained from S.Ü. 20 cats of different breeds and sexes, aged 2-5 months, 
brought to the clinics of the Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal 
Diseases for treatment. Routine clinical examinations were made from all cats 
included in the study, and 2 ml of blood was taken from the vena cephalica for blood 
gases and hemogram analysis. Stool samples were taken for the diagnosis of feline 
panleukopenia. Cats with positive rapid test kit results and clinical and laboratory 
findings compatible with feline panleukopenia were included in the study. All cats 
included in the study received standard treatment. Cats were divided into 2 groups 
as dead (n=6) and surviving (n=14) cats, according to their mortality or survival by 
being hospitalized for 72 hours. Potassium, WBC, LYM, GRA, RBC, HCT and HB 
levels of the deceased cats were lower than the healthy ones (p < 0.05). In the ROC 
analysis of the hemogram parameters between the deceased and surviving cat groups, 
with a 95% confidence interval (CI); K (sensitivity: 83, specificity: 64), WBC 
(sensitivity: 83, specificity: 78), LYM (sensitivity: 83, specificity: 92), GRA 
(sensitivity: 66, specificity: 71), RBC (sensitivity: 83, specificity: 85) levels were 
found to be useful in estimating mortality. In addition, as a result of the ROC 
analysis; The area under the curve (AUC) was found to be 0.881 (CI: 0.661-1.000; p 
= 0.006), and the LYM level 0.8 m/mm3 cut-off level was found to be the best 
prognostic indicator in terms of mortality estimation. As a result; It was concluded 
that there are significant changes in blood gas and hemogram parameters in Feline 
Panleukopenia, which can progress with high mortality, especially in young cats with 
missing or no vaccinations, and especially hemogram parameters can be useful in 
estimating mortality. 
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Özet 

 Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde pes planus ile metatars genişliği ve vücut kütle 
indeksi (VKİ) arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Çalışmamıza 18-24 yaş aralığında olan toplam 
50 fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencisi katıldı. Katılımcıların yaş ve VKİ gibi 
demografik bilgileri kaydedildi. Her iki ayakta metatars genişliği ölçümü ile pes planus 
değerlendirmesi için Naviküler Düşme Testi (NDT) yapıldı. Katılımcıların yaş ve VKİ 
ortalamaları sırasıyla 21,66±1,73 yıl ve 22,62±3,73 kg/m2’ydi. Dominant ayaktaki NDT 
ortalaması 9,06±4,25 mm, metatars genişliği 10,18±1,08 cm olarak bulundu. VKİ ile her iki 
ayak metatars genişliği arasında (r=0,476 p<0,001) (r=0,376 p<0,05) ve dominant ile dominant 
olmayan ayak NDT ölçüm sonuçları arasında (r=0,528 p<0,001) pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulundu. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışmamız; VKİ ve metatars genişliğinin pes 
planus gelişimi ile ilişkili olmadığı ancak pes planus varlığında bilateral etkilenim olabileceği 
sonucuna vardık. Bu konuda daha büyük örneklemlerle daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç 
vardır. 
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Investigation of the Relationship Between Pes Planus and Metatarsal Width 
and Body Mass Index in Physiotherapy and Rehabilitation Department 

Students 
 
 
Abstract 

  

The aim of this study was to investigate the relationship between pes planus and 
metatarsal width and body mass index (BMI) in university students. A total of 50 
students from the physiotherapy and rehabilitation department, aged between 18-24, 
participated in our study. Demographic information such as age and BMI of the 
participants were recorded. Navicular Drop Test (NDT) was performed for the 
evaluation of pes planus by measuring the width of the metatarsals in both feet. The 
mean age and BMI of the participants were 21.66±1.73 years and 22.62±3.73 kg/m2, 
respectively. The mean NDT in the dominant foot was 9.06±4.25 mm, and the 
metatarsal width was 10.18±1.08 cm. A positive significant correlation was found 
between BMI and metatarsal width of both feet (r:0.476 p=0.001) (r:0.376 p<0.05) 
and between dominant and non-dominant foot NDT measurement results (r:0.528 
p=0.001). Our work in line with the results obtained; we concluded that BMI and 
metatarsal width are not associated with the development of pes planus, but there 
may be bilateral involvement in the presence of pes planus. Further studies with 
larger samples are needed in this regard. 
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Özet 

 Giriş: Son yıllarda zorlaşan yaşam koşulları altında toplumun önemli bir kısmını oluşturan 
gençlerde, gelecek kaygısı ve internet kullanımında artış olduğu belirtilmektedir (1,2,3). Bu 
araştırmada, bir grup üniversite öğrencisinin, gelecek kaygısı ile mücadelede interneti, bir baş 
etme aracı olarak kullanıp kullanmadıkları hakkındaki görüşlerinin ortaya konması 
amaçlanmıştır. Yöntem: Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimine devam eden gönüllü 41 üniversite öğrencisi çalışma 
grubunu oluşturmuştur. Veriler literatür temelinde hazırlanan kapalı ve açık uçlu sorular olmak 
üzere toplam 20 adet sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzdelik ve açık 
uçlu sorulara verilen yanıtlar, doküman analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %41.4 (17) kadın %58.6 (24) erkektir. Öğrencilerin %73.1’i 
(30), boş zamanlarında arkadaşlarıyla internette online/çevrimiçi video oyunları oynayarak ve 
internette gezinerek zaman geçirdiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler geleceği düşündüklerinde 
en fazla belirsizlik %63.4 (26), kaygı/endişe %56 (23) ve heyecan %46.3 (19) duygularını 
yaşamaktadırlar. Öğrencilerin çoğu Türkiye’deki her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları ve 
ekonomik sorunların belirsizlik, umutsuzluk ve kaygıya yol açtığını belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, internet kullanımının bilinçli kullanılırsa gelecek kaygısını 
azaltmada işe yarayabileceğini, özellikle sosyal medyanın bireyi mutlu ettiğini ifade ederken, 
bunlardan tamamen farklı olarak bir grup öğrenci ise internet kullanımın gelecek kaygısı ile 
mücadelede asla etkili ve yeterli olmayacağını, tam tersi sağlıklı bir yaşam alışkanlıkları 
geliştirerek, hedefler belirleyerek üstesinden gelebileceklerini belirtmişlerdir. Sonuç ve 
Öneriler: Öğrencilerin çoğunun ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle geleceğe ilişkin 
belirsizlik ve kaygı yaşadıkları, önemli bir kısmının gelecek kaygısı ile baş etmede internetin 
alternatif bir seçenek olabileceğini belirtirken bir kısmının gelecek kaygısında işe 
yaramayacağını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilere yönelik, gelecek 
kaygısı ve belirsizliklerle baş etmede, iyilik halini güçlendiren, hem web tabanlı hem de yüz 
yüze farklı psikoeğitim programları düzenlenebilir. 
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The Young People Use the Internet As a Copıng Tool for Future Anxıety': 
Vıews of a Group of Unıversıty Students 

 
 
Abstract 

  

Introduction: There has been an increase in future anxiety and internet use among 
young people, who make up an important part of the society under the difficult living 
conditions in recent years (1,2,3). The aim of this study is to reveal the opinions of a 
group of university students about their usage of internet as a coping tool in the fight 
against future anxiety. Method: The candidates were 41 volunteer university students 
continuing their university education in different regions of Turkey and the Turkish 
Republic of Northern Cyprus. The facts were collected with a questionnaire form 
consisting of 20 questions, including closed and open-ended questions prepared on 
the basis of the literature. The data were evaluated by number, percentage and 
answers to open-ended questions, document analysis method. Results: The 
participants are 41.4% (17) female and 58.6% (24) are male. 73.1% (30) of the 
applicans stated that they spent their free time by playing online/online video games 
and surfing in the Internet. When students think about the future, they experience the 
most feelings of uncertainty 63.4% (26), anxiety/despair 56% (23) and excitement 
46.3% (19). Overall told that the worsening living conditions and economic problems 
in Turkey cause uncertainty, hopelessness and anxiety. The majority expressed that 
if used consciously, internet use could help reduce future anxiety, especially social 
media made the individual happy. Contrasting some of them stated that internet use 
would never be effective and sufficient in combating future anxiety, conversely, a 
healthy lifestyle habits. They declared that they can overcome by developing and 
setting goals. Conclusion and Suggestions: The bulk asserted that they experienced 
uncertainty and anxiety about the future due to the economic problems, while a 
significant part of them expressed that the internet could be an alternative option to 
cope with the future anxiety, other stated that it would not work for their future 
anxiety. In line with these results, different psychoeducational programs, both web-
based and face-to-face, can be organized for students to cope with future anxiety and 
uncertainties and strengthen well-being. 

Keywords: University Student, Future Anxiety, Internet Use, Coping 
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Özet 

  Giriş: Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) prevelansı, 2010 Uluslararası Diabet ve Gebelik 
Çalışma gruplarının verilerine göre % 17 olarak bildirilmiştir. Artan maternal yaş ve beden kitle 
indesi (BMI), özellikle artan obezite nedeniyle prevelans zaman içinde artış göstermiştir. GDM 
tanısı alan gebeler doğum sonrası, dislipidemi, obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler 
hastalıklar ve diğer metabolik bozukluklar ile özellikle de uzun vadede tip 2 diyabet gibi riskler 
taşımaktadır. Uzun vadeli riskler nedeniyle postpartum glukoz taraması, tüm sağlık sistemleri 
tarafından önerilmektedir. Çalışmamızda GDM tanısı alan kadınların postpartum dönemde 
postpartum glukoz tolerans testlerinin uygulanma oranlarını ve tarama için hastaların 
başvurmama nedenlerini araştırdık. Yöntem: Kliniğimizde Mart 2020- Ocak 2022 tarihleri 
arasında takipli 768 GDM hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalara postpartum 12. haftada 
telefonla ulaşılarak postpartum tarama bilgileri öğrenildi ve yaptırmama nedenleri öğrenildi. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 768 hastanın 236’sının (%31) postpartum dönemde gukoz 
tolerans testi yaptırdığı tespit edildi. Glukoz tolerans testi yaptırmayan 532 (%69) hastanın 
351’inin (%66) bu konuda gebelik sırasında ya da doğum sonrasında bilgilendirilmedikleri için, 
101’inin ( %18.9) mali güçlükler nedenli hastaneye gelemedikleri için, 43’ünün (%8.1) eşini 
ikna edemediği için, 37’sinin (%6.9) bu testi yaptırmanın gerekli olmadığını düşündükleri için 
gelmedikleri öğrenildi. Tartışma-Sonuç: Çalışmamızda, GDM tanılı hastaların büyük 
çoğunluğunun (%69) postpartum dönemde glukoz tolerans testi yaptırmak için bir sağlık 
merkezine dönmediği görülmektedir. Bu durum, uzun vadeli komplikasyonlar açısından bir 
halk sağlığı sorunudur. Çalışmalar, yüksek riskli kişilerin erken tespit edilmesi ve yaşam 
tarzında değişiklikler yapılması halinde tip 2 diyabete yönelik riskin önemli ölçüde azaldığını 
göstermektedir. Bu hasta grubunun ve postpartum glukoz tolerans testi başvurularının takibi bir 
halk sağlığı sorunu olarak görülmelidir ve aile hekimleri ile kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanları, bu hastaları uzun vadeli komplikasyonlardan korumak için uyum içinde 
çalışmalıdır. 
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Özet 

 Glütensiz diyetin otoimmün hastalıklar üzerindeki etkisi giderek artan bir endişe kaynağıdır. 
Bu çalışmanın amacı glütensiz diyetin otoimmün tiroid hastalıkları, Hashimoto tiroiditi ve 
Graves üzerine etkisini meta-analizi ile araştırmaktır. Otoimmün tiroiditli hastalarda glüten 
tüketiminin etkisini araştırmak için Web of Science ve Pubmed veri tabanlarında literatür 
taraması yapıldı. “Glüten” ile “otoimmün tiroid hastalığı”, “tiroid otoimmünitesi”, “graves” ve 
“Hashimoto tiroiditi” anahtar kelimeleri Mayıs 2022'ye kadar tarandı. Toplam 801 çalışma 
bulundu. Bu çalışmalardan sadece ikisi çalışmaya dahil edildi. Standartlaştırılmış ortalama 
farklar (SMD), çalışmada rastgele etkiler modelinde birleştirildi. Sonuç olarak, glütensiz diyet 
uygulayan Hashimoto tiroiditli hastaların serum tirotropin (TSH) seviyelerinin daha düşük 
olduğu görüldü (SMD: -0,24, %95 GA: -0,37; -0,10). Ancak glütensiz diyetin serbest 
triiyodotironin, serbest tiroksin, tiroid peroksidaz antikorları ve tiroglobulin antikorları 
değerlerine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşıldı. Bu çalışmada glütensiz diyetin TSH 
değerlerini düşürdüğü görülmekle birlikte, dahil edilen çalışmaların az olması nedeniyle 
ilerleyen yıllarda farklı sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir. 
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The Effect of Gluten-Free Diet On Autoimmune Thyroid Diseases: A Meta-
Analysis 

 
 
Abstract 

  

The effect of a gluten-free diet on autoimmune diseases is a growing concern. The 
aim of the study is to investigate the effect of the gluten-free diet on autoimmune 
thyroid diseases, Hashimoto's thyroiditis, and Graves, by meta-analysis. A literature 
search was performed in Web of Science and Pubmed databases to investigate the 
effect of gluten consumption in patients with autoimmune thyroiditis. “Gluten” with 
“autoimmune thyroid disease”, “thyroid autoimmunity”, “graves” and“Hashimoto 
thyroiditis” keywords were searched until May 2022. A total of 801studies were 
found. However, only two of the studies were included in the study. Standardized 
mean differences (SMD) were combined in a random-effects model in the study. As 
a result, Hashimoto’s thyroiditis patients who apply the gluten-free diet had lower 
serum levels of thyrotropin (TSH) (SMD: −0.24, 95% CI: −0.37, −0.10). However, 
it was concluded that the gluten-free diet had no effect on free triiodothyronine, free 
thyroxine, thyroid peroxidase antibodies, and thyroglobulin antibodies values. 
Although it was seen in this study that the gluten-free diet decreased TSH values, it 
is thought that different results may be obtained in the following years due to the 
small number of studies included. 
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Özet 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı, polimetil metakrilat (PMMA) yüzeylerde Candida albicans (C. 
albicans) biyofilm oluşumunu önlemek veya azaltmak için (hastaya hareketli protezler 
uygulanmadan önce) Helyum plazma tedavisinin etkisini değerlendirmektir. Materyal-Metot: 
Disk şeklinde PMMA numuneleri (10 mm x 2 mm; n=100) hazırlandı. Örnekler rastgele 5 
yüzey grubuna ayrıldı ve farklı konsantrasyonlarda Helyum plazma ile yüzey işlemi uygulandı: 
G I: Kontrol grubu (yüzey işlemi uygulanmamış grup), G II: %80 Helyum plazma uygulanmış 
grup, G III: %85 Helyum plazma uygulanmış grup, G IV : %90 Helyum plazma uygulanmış 
grup, G V: %100 Helyum plazma uygulanmış grup. Biyofilm oluşumları, MTT (3-(4, 5-
dimetiltiazolil-2)-2, 5-difeniltetrazolyum bromür) tahlilleri ve kristal viyole yöntemi 
kullanılarak değerlendirildi. Yüzey morfolojisi ve C. albicans yapışması taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ile gözlemlendi. Sonuç: Helyum plazma ile muamele edilmiş PMMA 
grupları (G II, G III, G IV, G V), kontrol grubu ile karşılaştırıldığında C. albicans biyofilm 
oluşumunda önemli bir azalma gözlemledi. Klinik Önem: Bu çalışma, Helyum plazma 
tedavisinin, C. albicans adezyonu ve protez stomatit oluşumunu önlemek için PMMA 
yüzeylerini modifiye etmede etkili bir strateji olabileceğini düşündürmektedir. 
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Evaluation of Candida Albicans Biofilm Formation to Helium Plasma Treated 
Poly Methyl Methacrylate Surfaces 

 
 
Abstract 

  

Objective: The objective of this study was to evaluate the effect of Helium plasma 
treatment (before application of removable prostheses to the patient) to prevent or 
reduce Candida albicans (C. albicans) biofilm formation on poly methyl 
methacrylate (PMMA) surfaces. Methods: Disc - shaped PMMA samples (10 mm x 
2 mm; n=100) were prepared. The samples were randomly divided into 5 surface 
groups and treated by different concentrations of Helium plasma: G I: Control group 
(untreated), G II: 80% Helium plasma-treated group, G III: 85% Helium plasma-
treated group, G IV: 90% Helium plasma-treated group, G V: 100% Helium plasma-
treated group. Biofilm formations were evaluated using MTT (3-(4, 5-
dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) assays and crystal violet 
staining. The surface morphology and C. albicans adhesion were observed with 
scanning electron microscopy (SEM). Results: The Helium plasma-treated PMMA 
groups (G II, G III, G IV, G V) observed a significant reduction in C. albicans biofilm 
formation compared with the control group. Clinical Significance: This study 
suggests that Helium plasma treatment might be an effective strategy in modifying 
PMMA surfaces to prevent C. albicans and denture stomatitis formation. 

Keywords: Biofilm Formation, Candida Albicans, Crystal Violet, Helium Plasma 
Treatment, Mtt, Pmma 

  



 

 230 

Sözlü Sunum 

 
ORCID ID: 

 

İki Farklı Kanser Hücresinde 2-Aminotiyazol Türevi Bileşiğin Antimigratuvar 
Etkinliğinin İncelenmesi 

 
Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Dilber Şı̇may Demı̇r1 , Arş. Görevlisi Muhammet 

Oğuzhan Dönmez1 , Öğr. Görevlisi Azize Gizem Ergül2 
 

1Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara / 
2Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara / 

Özet 

 Konvansiyonel kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle sitotoksik etkiye sahiptirler. 
Günümüzde daha etkin bir kanser tedavisi için, daha selektif ve daha düşük toksisiteye sahip 
olan, antikanser etkili bileşiklerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Kanser 
tedavisi sırasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri metastazdır. Bu nedenle etkin bir kanser 
tedavisi, kanser hücre proliferasyonunun durdurulmasının yanı sıra metastazı engellemeyi veya 
yavaşlatmayı da içermelidir. Bu çalışmada, kanser hücre metastazının önemli aşamalarından 
biri olan hücre migrasyonunu engelleyebilecek yeni bir bileşik bulmayı amaçladık. Yeni 
sentezlenmiş olan bir 2-aminotiyazol türevi olan, 1-benzil-3-(4-(4-metoksifenil)tiyazol-2-il)üre 
bileşiğinin, kanser hücrelerindeki olası antimigratuvar etkisi değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, 
küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hücre dizisi olan A549 ve serviks karsinoma hücre dizisi 
olan HeLa hücrelerinde yara iyileştirme deneyi yapılarak antimigratuvar etkinlik incelenmiştir. 
Yara iyileştirme deneyinde hücrelerin sadece migratuvar özelliklerini değerlendirmek için 
öncelikle hücrelere Mitomisin C uygulanarak hücre proliferasyonu durdurulmuştur. Daha sonra 
bu hücrelerde yara oluşturulmuş ve hücrelere yeni sentezlenen bileşiğin artan logaritmik 
konsantrasyonları uygulanmıştır. Bileşik uygulamasından 24 saat sonra hücrelerin görüntüleri 
faz kontrast mikroskopu ile çekilmiş ve bu görüntülerden hareketle 2-aminotiyazol türevi 
bileşiğin olası antimigratuvar etkileri değerlendirilmiştir. Elde etmiş olduğumuz veriler, her iki 
kanser hücre dizisinde de 1-benzil-3-(4-(4-metoksifenil)tiyazol-2-il)üre bileşiğinin 
konsantrasyon bağımlı bir şekilde antimigratuvar etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir. 
Verilerimiz aktif bulunan bu bileşikten hareketle daha etkili antimigratuvar aktiviteye sahip 
bileşiklerin geliştirilmesine öncülük edecektir. 
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Investigation of the Antimigratory Activity of 2-Aminothiazole Derivative 
Compound in Two Different Cancer Cells 

 
 
Abstract 

  

Drugs used in conventional cancer treatment generally have cytotoxic effects. Today, 
researches are carried out to develop compounds with anticancer effects, which are 
more selective and have lower toxicity, for more effective cancer treatment. One of 
the most common problems during cancer treatment is metastasis. Therefore, 
effective cancer treatment should include inhibiting or slowing metastasis as well as 
stopping cancer cell proliferation. In this study, we aimed to find a new compound 
that can inhibit cell migration, which is one of the important stages of cancer cell 
metastasis. The possible antimigratory effect of 1-benzyl-3-(4-(4-
methoxyphenyl)thiazol-2-yl)urea compound, a newly synthesized 2-aminothiazole 
derivative, on cancer cells was evaluated. In the current study, the antimigratory 
activity was investigated by performing wound healing assay on the non-small cell 
lung cancer cell line A549 and the cervical carcinoma cell line HeLa cells. In the 
wound healing experiment, cell proliferation was stopped by first applying 
Mitomycin C to the cells in order to evaluate only the migratory properties of the 
cells. Then, wounds were created in these cells and increasing logarithmic 
concentrations of the newly synthesized compound were applied to the cells. The 
images of the cells were taken 24 hours after the compound application with a phase 
contrast microscope and the possible antimigratory effects of the 2-aminothiazole 
derivative compound were evaluated based on these images. Our data showed that 
the 1-benzyl-3-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)urea compound has a 
concentration-dependent antimigratory activity in both cancer cell lines. Our data 
will lead to the development of compounds with more effective antimigratory 
activity based on this active compound. 
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Özet 

 Keratokonjunktivitis görülen kedilerde bakteriyel patojenler sıklıkla görülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı pürülan inflamasyon ve konjunktival hiperemi gösteren 20 hasta kedi ile 
semptomsuz 5 sağlıklı kedinin konjunktival florasından bakteriyel patojenlerin 
identifikasyonunu gerçekleştirmek ve izolatların antimikrobiyal duyarlılıklarını belirlemektir. 
Kedilerin konjunktival kesesinden svap örnekleri alındı ve %5 kanlı agar üzerine inoküle edildi. 
Aerobik ve mikroaerofilik (%7 CO2) ortamda 24-48 saat 37°C'de inkübe edildi. 
Konjunktivitisli kedi svap örneklerinden en sık Koagulaz Negatif Staphylococcus (%22,5), 
Moraxella sp. (%20) ve Streptococcus sp. (%17,5) türleri, sağlıklı kedi svap örneklerinden ise 
Klebsiella sp. ve Bacillus sp. (%23) türleri yüksek oranda izole edilmiştir. İzolatlarda 
gentamisin, basitrasin, amoksisilin klavulanik asit (%75) ile siprofloksasin'e (%65) duyarlılık, 
streptomisin (%48), penicillin G (%53) ve tetrasiklin'e (%42) ise dirençlilik tespit edildi. 
Kedilerin keratokonjunktivitis infeksiyonlarında mikrobiyal patojen çeşitliliğinin tanı'da 
dikkate alınması ve hastalık tedavisi için antimikrobiyallerin akıllıca seçilmesi faydalı olacaktır. 
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Identification of Bacterial Pathogens From Cats With Keratoconjunctivitis 
and Determination of Antimicrobial Susceptibility 

 
 
Abstract 

  

Bacterial pathogens are frequently seen in cats with keratoconjunctivitis. This study 
aimed to identify bacterial pathogens and to determine their antimicrobial 
susceptibility in conjunctival flora of 20 sick cats with purulent inflammation and 
conjunctival hyperemia, and in asymptomatic 5 healthy cats. Swab samples were 
collected from conjunctival sacs of cats and inoculated on 5% blood agar then 
incubated at 37°C for 24-48 hours in aerobic and microaerophilic (7%CO2) 
conditions. Coagulase Negative Staphylococcus (22.5%), Moraxella sp. (20%), and 
Streptococcus sp. (17.5%) were highly isolated from swab samples of cats with 
conjunctivitis. Klebsiella sp. and Bacillus sp. (23%) were mostly isolated from swabs 
samples of healthy cats. Isolates were sensitive to gentamicin, bacitracin, 
amoxicillin-clavulanic acid (70%), and ciprofloxacin (60%) and resistant to 
streptomycin (45%), penicillin G (49%), and tetracycline (40%). It would be useful 
to consider the diversity of flora in diagnosis and to choose antimicrobials correct for 
treatment of the disease. 
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Özet 

 Safra kesesinin en sık görülen hastalıkları olan kronik kolesistit ve kolelitiazis nedeniyle 
yapılan kolesistektomi materyallerinin histopatolojik incelemesinde hiperplazi, adenom, 
displazi, metaplazi ve karsinomlara rastlanılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız günlük patoloji 
rutininde en sık karşılaşılan materyallerden biri olan kolesistektomi materyallerindeki 
histopatolojik sonuçları değerlendirmek ve safra kesesi hastalıklarının dağılımını belirlemektir. 
Haziran 2020- Temmuz 2021 tarihleri arasında herhangi bir nedenle kolesistektomi uygulanan 
ve spesmenleri Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda incelenen 256 
olguya ait patoloji raporu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet ve patolojik 
tanıları kaydedildi. Olguların 58 (%22.6)’i erkek, 198 (%77.4)’i kadındı. Yaşları 16 ile 88 
arasında değişmekte olup ortalama yaş 48.5 idi. En sık rastlanan hastalıklar 250 (%97.6) olguda 
görülen kronik kolesistit ve 178 (%69.5)olguda görülen kolelitiazisdi. 17 (%6.6) olguda 
displazi, 1 (%0.3) olguda adenom, 17 (%6.6) olguda intestinal metaplazi, 39 (%15.2) olguda 
antral metaplazi ve 1 (%0.3) olguda adenokarsinom tespit edildi. Sonuç olarak klinik bulgusu 
olmayan malignitelerin ve malignite öncüsü lezyonların tespit edilmesi açısından 
kolesistektomi materyallerinin rutin olarak yeterli sayıda örnekleme yapılarak histopatolojik 
incelenmesi oldukça önemlidir. 
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Our Hıstopathologıcal Results On Cholecystectomy Materıals 
 
 
Abstract 

  

Hyperplasia, adenoma, dysplasia, metaplasia and carcinomas are encountered in the 
histopathological examination of cholecystectomy materials performed for chronic 
cholecystitis and cholelithiasis, which are the most common diseases of the 
gallbladder. Our aim in this study is to evaluate the histopathological results of 
cholecystectomy materials, which is one of the most frequently encountered 
materials in daily pathology routine, and to determine the distribution of gallbladder 
diseases. The pathology reports of 256 cases who underwent cholecystectomy for 
any reason between June 2020 and July 2021 and whose specimens were examined 
in the Medical Pathology Department of Fırat University, were analyzed 
retrospectively. Age, gender and pathological diagnoses of the cases were recorded. 
58 (22.6%) of the cases were male and 198 (77.4%) were female. Their ages ranged 
from 16 to 88, with a mean age of 48.5. The most common diseases were chronic 
cholecystitis in 250 (97.6%) cases and cholelithiasis in 178 (69.5%) cases. Dysplasia 
was detected in 17 (6.6%) cases, adenoma in 1 (0.3%) case, intestinal metaplasia in 
17 (6.6%) cases, antral metaplasia in 39 (15.2%) cases, and adenocarcinoma in 1 
(0.3%) case. In conclusion, routine histopathological examination of 
cholecystectomy materials with sufficient sampling is very important in terms of 
detecting malignancies and premalignant lesions without clinical findings. 

Keywords: Chronic Cholecystitis, Cholelithiasis, Cholecystectomy, 
Histopathology 
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Özet 

 Amaç: Travmatik dental yaralanmalar, çocukluk döneminde sıklıkla görülen ve çocukların 
yaşam kalitesi üzerinde önemli etkisi olan dünya çapında bir diş sağlığı problemidir. Dental ve 
çene travmaları sıklıkla düşme, çarpma, kavga, spor yaralanmaları ya da trafik kazaları 
sonucunda ev, okul veya sokak gibi farklı ortamlarda gerçekleşmektedir. Hastanın tedavisinin 
başarılı bir şekilde tamamlanması için travma hikayesinin bilinmesi ve travmadan sonra geçen 
zamanın kısa olması önemlidir. Bu çalışmamızın amacı Konya bölgesinde dental travma 
şikayeti ile başvuran hastaların retrospektif olarak analiz edilip değerlendirilmesidir. Gereç ve 
Yöntemler: Çalışma, 2020-2022 yılları arasında Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ ne travmatik yaralanma bulgusu ile 
başvuran 0-14 yaş arası (ortalama yaş: 8,41) 321 hastada, travmaya uğramış 508 diş ile 
gerçekleştirilmiştir. Süt ve daimi dişlerde travmanın tipi, cinsiyet ve yaş grupları arasındaki 
fark, travmanın sebebi ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Yaşlara göre dental travmanın 
dağılımı ise kübik regresyon analizi ile hesaplanmıştır Bulgular: Travma sonucu oluşan 508 diş 
yaralanması, 129 kız ve 192 erkek hastada kaydedilmiştir. Dentisyon tipine göre incelendiğinde 
ise yaralanmaların %20,3’lük kısmı süt dentisyonda gözlenirken, %79,7’si daimi dentisyonda 
gözlenmiştir. Dental yaralanmaların en sık düşme neticesinde (%34) oluştuğu tespit edilmiştir. 
Travmaların %42’7 ile en çok okulda meydana geldiği belirlenmiştir. Sonuç: Dental travma 
sonucu etkilenen dişlerde tedavi ve kontrol süreci çok önemlidir. Tedavi öncesi mutlaka doğru 
ve detaylı bir anamnez alınmalı ve tedavi süreci başlamalıdır. Tedaviden sonra da gerekli 
tedbirler aileye bildirilerek uzun dönemli kontrol süreci başlatılmalıdır. 
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Retrospective Evaluation of Traumatic Dental Injuries in Konya Region 
 
 
Abstract 

  

Objective: Traumatic dental injuries are a worldwide dental health problem that is 
frequently seen in childhood and has a significant impact on children's quality of life. 
Dental and jaw traumas often occur in different environments such as home, school 
or street as a result of falling, hitting, fighting, sports injuries or traffic accidents. For 
the successful completion of the patient's treatment, it is important to know the 
trauma history and to have a short time after the trauma. The aim of this study is to 
retrospectively analyze and evaluate the patients who applied with the complaint of 
dental trauma in the Konya region. Material and Methods: The study was conducted 
in 321 patients aged 0-14 years (mean age: 8.41) who applied to the Baskent 
University Konya Application and Research Center Oral and Dental Health 
Polyclinic between the years 2020-2022, with 508 traumatized teeth. The difference 
between the type of trauma, gender and age groups in primary and permanent teeth 
was analyzed using the chi-square test for the cause of the trauma. The distribution 
of dental trauma by age was calculated by cubic regression analysis. Results: 508 
dental injuries resulting from trauma were recorded in 129 female and 192 male 
patients. When examined by dentition type, 20.3% of the injuries were observed in 
the primary dentition, while 79.7% were observed in the permanent dentition. It was 
determined that dental injuries were mostly caused by falling (34%). It was 
determined that traumas occurred mostly in school with 42.7%. Conclusion: 
Treatment and control process is very important in teeth affected by dental trauma. 
Before the treatment, an accurate and detailed anamnesis must be taken and the 
treatment process must begin. After the treatment, the family should be informed 
about the necessary measures and the long-term control process should be started. 
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Özet 

 GİRİŞ-AMAÇ: Agomelatin, melatonin reseptör agonisti ve serotonin 5-HT2C reseptör 
antagonisti olan bir antidepresandır. Modern yaşam tarzı stresi, antidepresan kullanımını 
artırmakta ve hipotalamus-hipofiz-gonadal eksendeki işlev bozukluklarını değiştirerek 
infertileye neden olabilecek hormon düzey değişikliklerine neden olabilmektedir. 
Çalışmamızda agomelatinin östrojen ve progesteron seviyeleri üzerindeki olası etkilerini açığa 
çıkarmayı hedefledik. YÖNTEMLER: Wistar-Albino cinsi düzenli siklus gösteren 14 adet 
sıçandan rastgele olacak şekilde kontrol ve agomelatin grupları (n=7) oluşturuldu. Agomelatin, 
oral gavaj yoluyla 10 mg/kg dozunda uygulandı. Östrojen ve progesteron gibi plazma hormon 
düzeylerindeki değişimler belirlendi. Verilerin değerlendirilmesinde One Way ANOVA testi 
kullanıldı. Tüm analizlerde p<0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR: 
Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; kronik agomelatin uygulanan agomelatin grubu 
sıçanlarında ortalama östrojen seviyesinin (184,6485±7,33 ng/L) kontrol grubuna 
(173,9786±7,63 ng/L) göre arttığı fakat istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit 
edildi. Yine agomelatin grubu ortalama progesteron seviyesinde (61,8015±3,91 ng/ml) kontrol 
grubuna (59,2857±1,93 ng/ml) kıyasla artış vardı ancak istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. 
SONUÇLAR: Agomelatinin, östrojen ve progesteron seviyelerini değiştirmediği bulundu. 
Agomelatinin dişi üreme sistemi endokrin fonksiyonları üzerindeki etkinliğini tespit etmek için 
ileri çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz. Bu çalışma FÜBAP (Proje No: 2018/16) 
tarafından desteklenmiştir. 
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Is Chronic Agomelatine Therapy An Alternative Treatment for Stress-
Induced Hormonal Function Abnormalities in Adult Female Rats' 

 
 
Abstract 

  

AIM: Agomelatine is a new antidepressant that is a potent agonist of melatonin 
receptors and an antagonist of the serotonin 5-HT2C receptor subtype. Stress of 
modern lifestyle increases the use of antidepressants and changes the dysfunctions in 
the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, causing hormone level changes that may 
cause infertility. In this study, we aimed to reveal the possible effects of agomelatine 
on estrogen and progesterone levels, which have important effects on the 
reproductive system. METHODS: Control and agomelatine groups (n=7) were 
randomly formed from 14 rats of Wistar-Albino genus with regular cycles. 
Agomelatine was administered at a dose of 10 mg/kg by oral gavage. The changes 
in plasma hormone levels such as estrogen and progesterone were determined. One 
Way ANOVA test was used for the evaluation of the data. In all analyses, p<0.05 
was considered statistically significant. RESULTS: According to the findings 
obtained as a result of the study; It was determined that the mean estrogen level in 
agomelatine group (184,6485±7,33 ng/L) rats treated with chronic agomelatine 
increased compared to the control group (173,9786±7,63 ng/L), but there was no 
statistically significant difference. Again, there was an increase in the mean 
progesterone level in the agomelatine group (61,8015±3,91 ng/ml) compared to the 
control group (59,2857±1,93 ng/ml), but there was no statistically significant 
difference. CONCLUSIONS: Agomelatine was found to not alter estrogen and 
progesterone levels. We think that further studies are needed to determine the 
efficacy of agomelatine on female reproductive system endocrine functions. 
Acknowledgement: This study was supported by FUBAP (2018/16). 
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 Spinal disrafizmler açık ve kapalı olarak iki grupta sınıflandırılır. Kapalı spinal 
disrafizmlerde vertebral lamina defektinden kaynaklanan spinal lipomlara lipomyelosel denir. 
Lipomyeloseller, patolojik incelemelerde içerdikleri farklı bileşenler nedeniyle hamartom 
olarak adlandırılır. Bu bileşenler lipomatöz dokunun yanı sıra nöral doku, kas lifleri, kıkırdak, 
kemik gibi heterotopik dokular olabilir. Spinal disrafik hamartomlar nadiren iyi gelişmiş kemik 
fragman içerirler ve bu durumda kemikleşmiş disrafik hamartomlar olarak adlandırılırlar. 
Kemikleşmiş disrafik hamartomlar da diğer lipomyeloseller gibi kordun gerilmesine neden 
olabilir ve nörolojik defisit oluşturarak cerrahi dekompresyon gerektirebilirler. Literatürde 
kemikleşmiş disrafik hamartomlar nadir olgular olarak bildirilmiş olup, sunulan örnekteki gibi 
lumbosakral köprü oluşturacak boyutta dev kemik fragman oluşumu daha önce bildirilmemiştir. 
Olgu örneği olan 14 yaşında kadın hasta, tarafımıza geçici bel ağrısı şikayetiyle başvurdu. 
Nörolojik muayenesi normal olan olgunun bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans 
görüntülemelerinde L2 ile L5 vertebralar arasında laminaların hipertrofisi sonucu dev bir kemik 
fragman bulunduğu, L5 vertebranın ise kısmen sakrumla kaynaşarak solid lumbosakral kemik 
köprü oluşturduğu gözlendi. Aşağı yerleşimli konus medullaris ve kalınlaşmış filum terminale 
izlenen hastada gergin omurilik sendromu bulgusu olmadığından cerrahi uygulanmadı ve 
hastanın nörolojik takibi amacıyla düzenli aralıklarla kontrollere devam edildi. Sonuç olarak, 
disrafik hamartomlarda kemik fragman oluşumu dev boyutlara ulaşabilir. Cerrahi endikasyon 
nörolojik muayene bulgularına göre belirlenir. 
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 Günümüzde diş eksikliklerini geleneksel protezler ile tedavi etmek ısırma ve çiğneme 
verimliliğini azalttığı için sıklıkla dental implant cerrahisine yönelim gözlemlenmektedir. 
Dental implant cerrahisi, eksik dişlerin yerine koyulmasında kullanılan en popüler ve hızla 
gelişen tedavilerden biridir. Öngörülebilir olmaları, işlevsellikleri ve dayanıklılıkları hem 
hastalar hem de hekimler için dental implant tedavilerini çekici bir seçenek haline getirirken, 
hasta değerlendirmesinden cerrahi aşamalarına kadar her aşamada komplikasyonlar 
oluşabilmektedir. Maksilla, maksiller sinüsleri barındırması ve kemik dokusunun süngerimsi 
olması sebebiyle dental implant cerrahisi sırasında sıklıkla komplikasyonların karşılaşıldığı bir 
bölgedir. İçerisinde bulundurduğu damar ve sinir paketleri dental implant cerrahisini hem 
zorlaştırmakta hem de komplikasyon geliştiği noktada çözümleri sınırlandırmaktadır. Yüzeyel 
tarafının ince bir kortikal kemikle kaplı olması ve içerisinde bulunan süngerimsi kemiğin 
lokalizasyona göre organik yapısının değişebilmesi sebebiyle, operasyon sırasında kimi zaman 
primer stabilizasyon sağlanamamaktadır. Bu sunumda maksillada dental implant cerrahisi 
sırasında karşılaşılan komplikasyonlar ve çözümleri ile ilgili literatür özeti ile birlikte 
komplikasyonları tedavi edilmiş hastaların vaka sunumları gerçekleştirilecektir. 
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Complications That May Occur During Dental Implant Surgery in the Maxilla 
and Their Solutions: Case Series 

 
 
Abstract 

  

A medical trend towards dental implant surgery is frequently increased, since treating 
teeth deficiencies with traditional prostheses reduces the efficiency of biting and 
chewing. Dental implant surgery is one of the most popular and rapidly developing 
treatments used to replace missing teeth. While their predictability, functionality and 
durability make dental implant treatments an attractive option for both patients and 
physicians, complications can occur at every stage, from patient evaluation to 
surgery. Maxilla is an anatomical region where complications are frequently 
encountered during dental implant surgeries as it contains the maxillary sinuses and 
high amount of spongious bone tissue. The neurovascular component of the maxilla 
can cause dental implant surgeries to be struggling and limit the solutions at the point 
where complications develop. Due to the fact that the superficial layer of maxilla is 
covered with a thin cortical bone and the organic structure of the cancellous bone can 
vary according to localization, sometimes primary stabilization cannot be achieved 
during the surgery. In this presentation, case reports of patients whose complications 
have been treated will be presented, along with a literature review on complications 
encountered during dental implant surgery in the maxilla. 
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Özet 

 Covid-19 aşısını takiben gözlenen yeni başlangıçlı psöriyazis, ürtiker, makülopapüler 
döküntü, vaskülit, pitriyazis roza ve veziküler döküntü gibi pek çok deri bulgusu literatürde 
bildirilmiştir. Kutanöz liken planus, genellikle el ve ayak bileğini tutma eğiliminde olan fakat 
jeneralize formunda tüm vücutta gözlenebilen yaygın viyolase, parlak, kubbe şekilli, oldukça 
kaşıntılı papül ve plaklarla karakterize bir deri hastalığıdır. Etyolojisi tam olarak 
belirlenememiş olsa da, infeksiyöz ajanlar, ilaçlar, immünolojik ve genetik faktörler hastalığın 
gelişiminden sorumlu tutulmuştur. Hepatit B, herpes zoster ve influenaz aşılarını takiben 
gözlenen yeni başlangıçlı liken planus vakaları literatürde bildirilmiştir. Olgu sunumunda, 
BNT162b2 mRNA Covid-19 aşısı uygulanmasını takiben gözlenen iki yeni başlangıçlı kutanöz 
liken planus vakası vurgulanmıştır. Biri 24 yaşında olan erkek hastada 3. Doz Covid-19 aşısı 
uygulandıktan 2 hafta sonra, diğeri 42 yaşında olan kadın hastada ise 2. doz Covid-19 aşısı 
uygulandıktan yaklaşık 3 hafta sonra kutanöz liken planus izlenmiştir. Her iki hasta da topikal 
kortikosteroid ve oral antihistaminik tedavisine parsiyel yanıt göstermiştir. Covid-19 aşısını 
takiben Th1 kökenli interlökin-2, TNF-α ve IFN-γ gibi sitokinlerin artışı liken planus 
patogenezinde önemli bir role sahip olabilir. 
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Özet 

 Bu çalışma ofis çalışanlarında bel ağrısı görülme sıklığı ve bel ağrısını etkileyen faktörlerin 
incelenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemini, 25-65 yaş arasında olan ve en az 1 
yıldır görev yapmakta olan 66 ofis çalışanı oluşturdu. Veri toplama aracı olarak demografik 
verilere ve çalışma ortamına ilişkin soruları içeren değerlendirme formu kullanıldı. Bel ağrısı 
varlığı sorgulanıp şiddeti vizüel analog skala(VAS) ile değerlendirildi. Araştırmaya katılan 
bireylerin (15 kadın ve 51 erkek) yaş ve vücut kütle indeksi ortalamaları sırasıyla 38,92±8,34 
yıl ve 28,49±15,99 kg/m2’ydi. Mesleki deneyim yılı ortalaması ise 13,37±9,39 yıl olarak 
bulundu. Ofis çalışanlarının %11,8’inin her gün, %66,7’sinin ara sıra bel ağrısı yaşadığı 
görüldü. Bel ağrısı VAS puanı ortalaması ise 3,34 olarak saptandı. Çalışma ortamının stresli 
olduğunu ve mobbinge uğradığını düşünen bireylerin yüzdeleri sırasıyla %50,9 ve %22 idi. 
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışmamız; bel ağrısının çalışma ortamlarındaki stres ve 
mobbing gibi durumlardan kaynaklı olabileceğine ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması 
gerektiğine dikkat çekmektedir. 
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Investigation of the Frequency of Low Back Pain in Office Workers and 
Affecting Factors 

 
 
Abstract 

  

This study was conducted to examine the frequency of low back pain in office 
workers and the factors affecting low back pain. The sample of the study consisted 
of 66 office workers aged between 25-65 who have been working for at least 1 year. 
An evaluation form containing questions about demographic data and working 
environment was used as a data collection tool. The presence of low back pain was 
questioned and its severity was evaluated with a visual analog scale (VAS). The 
mean age and body mass index of individuals (15 women and 51 men) participating 
in the study were 38.92±8.34 years and 28.49±15.99 kg/m2, respectively. The 
average number of years of occupational duration was found to be 13.37±9.39 years. 
It was observed that 11.8% of the office workers experienced low back pain every 
day, and 66.7% occasionally. The mean low back pain VAS score was found to be 
3.34. The percentages of individuals who thought that the working environment was 
stressful and that they were mobbed were 50.9% and 22%, respectively. Our work in 
line with the results obtained; draws attention to the fact that low back pain may be 
caused by situations such as stress and mobbing in the working environment and that 
more studies should be done on this subject. 

Keywords: Low Back Pain; Office Workers; Stress 
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Özet 

 Takipte karaciğer metastazı ile başvuran kolorektal kanserli hastaların yaklaşık %50'si %15-
25 oranında ilk tanıdan 6 ay sonra, diğer %10-15'i ise 6 ay sonra tanı almaktadır. 62 yaşında 
erkek hasta, atenüe-FAP (Ailesel adenomatozis polipozis) arka planı olan rektosigmoid bileşke 
adenokarsinom tümörü nedeniyle kısa süreli radyoterapi aldıktan sonra detaylı preoperatif 
taramalarında uzak organ metastazı saptanmaması ile total proktokolektomi ile rezeke edildi. 
Rezeke edilen örneğin histopatolojik değerlendirmesi açısından adjuvan tedavi düşünülmedi; 
T4aN0. Beklenmedik bir şekilde 3. ay takibinde kontrastlı MRG ile karaciğer segmenti 4A'da 
2 cm'lik metastatik lezyon saptandı. Buna göre karaciğer segmenti 4A anatomik olmayan 
metastazektomi yapıldı ve tümör içermeyen cerrahi sınırlar histopatolojik değerlendirmede 
adenokarsinom metastazı olarak doğrulandı. Adjuvan kemoterapi almak üzere onkoloji 
bölümüne sevk edildi. İlk ameliyatta fark edilmeyen, sadece üç ay içinde makroskopik olarak 
belirginleşen kolorektal karaciğer metastazının çok sıra dışı bir sunumudur. Bu hasta grubu için 
başlangıç aşamasında adjuvan tedavi düşünülebilir. Sunulan bu bulgu randomize çalışmalarla 
doğrulanmalı ve klinik sonucu tahmin eden herhangi bir prediktif faktörü tanımlamak için 
tümörle ilgili ve hasta temelli faktörlerle olası bağlantılar açıklanmalıdır. 
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Unusual Pattern of Colorectal Liver Metastasis: A Single-Case Study 
 
 
Abstract 

  

Approximately 50% of colorectal cancer patients present with liver metastasis during 
follow-up as 15-25% are diagnosed within 6 months of initial diagnosis, and the other 
10-15% develop 6 months later. A 62-year-old man was resected with total 
proctocolectomy for rectosigmoid junction adenocarcinoma tumor with an 
attenuated-FAP (Familial adenomatosis polyposis) background after receiving short-
term radiotherapy as his detailed pre-operative scans didn’t reveal any distant site 
metastasis. He wasn’t considered for adjuvant therapy with regards to the 
histopathological evaluation of the resected specimen; T4aN0. Unexpectedly, a 2 cm 
metastatic lesion located in the liver segment 4A was discovered by contrast-
enhanced MRI scan at the 3rd-month follow-up. Liver segment 4A non-anatomic 
metastasectomy with tumor-free surgical margins was done accordingly which was 
confirmed as adenocarcinoma metastasis at histopathological evaluation. He was 
referred to the oncology department to receive adjuvant chemotherapy. It is a very 
unusual presentation of a colorectal liver metastasis which became macroscopically 
evident within only three months period that wasn’t discovered at the initial 
operation. Adjuvant therapy may be considered at the initial stage for this patient 
group. This presented finding should be validated with randomized studies, and 
possible links with tumor-related and patient-based factors should be elucidated to 
define any predictive factors estimating clinical outcome. 

Keywords: Colorectal Cancer, Liver Metastasis, Tumor Pattern, Oncotherapy 
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Özet 

 İntraligamenter büyüyen myomlar lokalizasyon itibariyle, endometrioma, komplike kist ya 
da tubo-ovaryan abse gibi patolojileri taklit edebilmekte ve tanıda karışıklığa yol açmaktadırlar. 
Ayrıca üreter ile olan irtibatları sebebiyle, cerrahi olarak çıkarılmaları zor olmaktadır. 
Kliniğimize, şiddetli adet ağrısı ve fazla adet görme başvuran 36 yaşında multipar hastanın 
yapılan muayenesinde collum hareketleri ağrılı idi ve sağ adneksiyal alanda yaklaşık 5-6 cm lik 
yapı palpe edildi. Trans vaginal ultrasonda kitlenin hiperekoik, heterojen sirküler tabakalanma 
gösteren bir iç yapıda oldğu tespit edildi. Ca-125 değeri 45 U/ml idi. Pelvik Manyetik Rezonans 
(MRI) incelemesinde sağ adnexal alanda T1 ağırlıklı görüntüde hipointens T2A ağırlıklı 
görüntüde izointens, içerisinden hemorajik alanlar barındıran 60x47 mm lik ayırıcı tanıda saplı 
dejenere myom ya da endometrioma düşünülen kitle lezyonu sapandı. Laparoskopide sağ 
uterun torusa 2 cm lik sap ile bağlı myom sağ total üreterolisiz uygulanarak eksize edildi. 
Adneksiyal alanda saptanan kitlelerde saplı dejenere myom ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
Laparoskopi hem tanı hem tedavide yüksek başarı ile kullanılabilir. 
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Özet 

 Giriş Hepatoselüler karsinom (HCC) dışı tümörlerde karaciğer nakli yapılma sıklığı giderek 
artmaktadır, özellikle kolorektal kanser metastazları ve kolanjiokarsinom tanılı hasta 
gruplarında karaciğer nakli bir tedavi seçeneği olarak bazı yüksek volümlü merkezlerde 
uygulanmaya başlanmıştır. HCC ön tanısıyla karaciğer nakli uygulanan hastaların total 
hepatektomi materyallerinde kombine hepatoselüler-kolanjiokarsinom görülmesi nadir de olsa 
karşılaşılabilen bir durumdur. Bu çalışmada total hepatektomi materyallerinde kombine 
hepatoselüler-kolanjiokarsinom saptanan hastaların sağkalımlarının HCC nedeniyle karaciğer 
nakli yapılan hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal-Metod 1998-2020 yılları 
arasında HCC ön tanısıyla karaciğer nakli yapılan 108 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. 
Hastaların demografik verileri, operatif ve postoperatif verileri, patoloji verileri, onkolojik takip 
verileri, sağkalım bilgileri, prospektif olarak doldurulan kurum veri tabanının retrospektif 
olarak incelenmesi ile elde edilmiştir. Perioperatif dönemde (0-90 gün) exitus görülen hastalar 
çalışma dışı bırakılmıştır. Kombine hepatoselüler-kolanjiokarsinom ve HCC tanılı olguların 
sağkalımları log rank testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bulgular Olguların 94’ü erkek (%87), 
14’ü kadındı(%13). Ortalama yaşları 55±6.8 (37-67) idi. 60 hastaya (%55.6) kadaverik 
karaciğer nakli, 48 hastaya (%44.4) canlı vericili karaciğer nakli uygulanmıştı. 3 hastanın 
(%2.7) total hepatektomi materyalinde kombine hepatoselüler-kolanjiokarsinom saptandı. 
HCC tanılı hastaların 66’sı (%62.8) Milan kriterleri içerisinde, 16’sı (%15.2) UCSF kriterleri 
içerisinde idi, 23’ü (%22.9) Milan ve USCF kriterlerinin dışında olarak değerlendirildi. 
Ortalama sağkalım HCC tanılı hastalarda 138,1±8.1 ay iken kombine hepatoselüler-
kolanjiokarsinom saptanan hastalarda 19,7±9,1 ay olarak hesaplandı. (p=0.002, log rank). 
Milan kriterleri içerisindeki hastalarda sağkalım 152.6±9 ay, USCF kriterleri içerisindeki 
hastaların sağkalımı 141,6±12.5 ay, USCF kriterleri dışındaki hastalarda ortalama sağkalım 
69,7±13,3 ay olarak hesaplandı, kombine hepatoselüler-kolanjiokarsinom tanılı hastaların 
ortalama 19,7±9,1 aylık sağkalımları istatiksel olarak tüm hasta gruplarında kısa bulundu 
(p=0.001, log rank). Sonuç Çalışmamızdaki verilerin ışığında patolojik inceleme sonucunda 
kombine hepatoselüler-kolanjiokarsinom saptanması hastalar ve nakil ekibi için “kötü haber” 
olarak nitelendirilebilir. Bu hastaların ortalama sağkalım sürelerinin HCC tanılı hastalara göre 
anlamlı olarak kısa olması beklenecektir. 
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Özet 

 Amaç: Bu araştırma prematüre bebeği olan babalara web ortamında yapılan planlı eğitimin 
rol algısı ve bakım becerilerine etkisinin değerlendirmek amacıyla yarı deneysel olarak 
planlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma yarı deneysel tipte 15 Mart 2010-01 Ocak 2012 tarihleri 
arasında planlanan bu araştırmaya 30 çalışma-30 kontrol grubu baba katılmıştır. Veriler web 
tabanlı olarak Tanıtıcı bilgi formu, evlilik uyum ölçeği, babalık rolü algı ölçeği ve erken doğan 
bebek bakımına yönelik başarı testi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistikler, ki-kare, bağımsız gruplarda t- testi ile tekrarlanan ölçümlerde varyans analizi 
kullanılmıştır. Bulgular: Babaların yaş ortalaması çalışma grubu babalarda 29.46±4.52, kontrol 
grubu babalarda ise 31.6±4.78’dir. Web tabanlı eğitim sonrasında evlilik uyumları ve babalık 
rolü algısı puan ortalamalarının çalışma grubu babalarda kontrol grubundaki babalara göre daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonuçlarımıza göre web tabanlı eğitim odaklı 
girişimin babaların evlilik uyumları, babalık rolü algısı ve başarı testlerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir. 
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A Study On the Effects of Web-Based Planned Educatıon Gıven to Fathers 
Wıth Premature Babıes On Theır Role Perceptıons and Care Skılls 

 
 
Abstract 

  

Objective: This study was designed as a semi-experimental study in order to assess 
the effects of web-based planned education given to fathers with premature babies 
on their role perceptions and care skills. Methods: This research, 15 March 2010-01 
January 2012, planned in a quasi-experimental type, involved 30 study-30 control 
groups of fathers. The data were collected web-based using the Introductory fact 
sheet, marriage fit scale, fatherhood role perception scale, and successful test for 
prematurely born baby care. In the analysis of the data, descriptive statistics, chi-
square, t-test in independent groups, and analysis of variance were used in repeated 
measurements. Results: The mean age of fathers was 29.46±4.52 for working group 
fathers and 31.6±4.78 for control group fathers. After web-based education, it was 
found that the average score for marital compliance and fatherhood role perception 
was higher in working group fathers than fathers in the control group. Conclusion: 
According to our research results, the web-based education-oriented initiative was 
found to be effective in fathers' marital harmony, fatherhood role perception, and 
success tests. 

Keywords: Education; Father; Preterm; Role Perception; Web-Based. 

  



 

 252 

Sözlü Sunum 

 
ORCID ID: 0000-0002-0894-9785 

 

Primer Gonartroz Tanılı Hastalarda Uygulanan Bağ Kesen ve Bağ Koruyan Total Diz 
Artroplastisi Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Karademir1 

 
1Acıbadem MAA Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD 

Özet 

 AMAÇ: Bu çalışmada gonartroz tanısı ile bağ kesen(PS) veya bağ koruyan(CR) tip total diz 
artroplastisi ile tedavi edilen hastaların tedavi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Haziran 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında tek merkezde tek cerrah tarafından 
opere edilen 42 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri inflamatuar 
artriti olmak, arka çapraz bağ yetmezliği olmak ve takip süresinin 6 aydan kısa olmasıydı. Tüm 
hastaların yaş, takip süresi, cinsiyet, taraf, preop ve son kontrol postop eklem hareket 
açıklıkları(ROM), ağrı skorları(VAS), fonksiyonel skorları(WOMAC) ve komplikasyonlar 
kaydedildi. Yaş ortalaması PS grubunda 64.32(aralık: 58-79) yıl, CR grubunda 68.79(aralık: 
56-81) yıl idi. PS grubunda 17 hasta(11 Kadın/6 Erkek,5 Sol/12 Sağ) bulunurken CR grubunda 
25 hasta(16 Kadın/9 Erkek,9 Sol/16 Sağ) bulunmaktaydı. 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. Analiz için SPSS 26.0.0.0-MacOSx kullanıldı. BULGULAR: Ortalama takip süresi PS 
grubunda 12.26(aralık: 6-22) ay, CR grubunda 16,34(aralık: 8-23) ay idi(p>0.05). PS grubunda 
preop ortalama ROM 97.34±17.2, VAS skoru 7.12±2.33 ve ortalama WOMAC skoru 
34.1±22.4 iken postop ortalama ROM 109.75±10.2, VAS skoru 1.42±1.12 ve ortalama 
WOMAC skoru 75.8±18.62 idi(sırasıyla;p=0.54, p<0.01, p=0.16). CR grubunda preop 
ortalama ROM 102.3±16.4, VAS skoru 5.24±1.69 ve ortalama WOMAC skoru 28.4±19.66 iken 
postop ortalama 111.52±9.25, VAS skoru 0.92±2.11 ve ortalama WOMAC skoru 69.86±15.33 
idi (sırasıyla;p=0.63, p<0.01, p=0.11). PS grubunda fleksiyon sırasında dizde atlama sesi olan 
bir hasta ve patellofemoral ağrı yakınması olan 1 hasta konservatif olarak takip edildi. Yine PS 
grubunda postop 10. günde yara yeri enfeksiyonu gelişen 1 hasta debridman, yıkama ve i.v. 
antibiyoterapi ile tedavi edildi. CR grubunda patellofemoral ağrı yakınması olan 1 hasta patella 
stabilizan dizlik ile konservatif olarak tedavi edilirken, postop 2. ayda periprostetik enfeksiyon 
gelişen hastaya iki aşamalı revizyon uygulandı. SONUÇ: Çalışmamızda primer gonartroz tanısı 
ile uygulanan PS veya CR tip total diz artroplastisi tedavilerinin kısa-orta dönem takipte eklem 
hareket açıklıkları, ağrı skorları, fonksiyonel skorlar ve komplikasyonlar yönünden birbirlerine 
üstünlüklerinin bulunmadıkları sonucuna varılmıştır. 
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Comparison of the Treatment Results of Posterior Stabilized Or Cruciate 
Retaining Type Total Knee Arthroplasty in Patients With a Diagnosis of 

Primary Gonarthrosis 
 
 
Abstract 

  

OBJECTIVE: To compare the treatment results of posterior-stabilized(PS) or 
cruciate-retaining(CR) type total knee arthroplasty(TKA) with the diagnosis of 
gonarthrosis. METHODS: Between June 2018 and January 2020, 42 patients who 
were operated by a single surgeon in a single center were included in study. 
Exclusion criteria were inflammatory arthritis, PCL insufficiency, and a follow-up 
of fewer than 6-months. Age, follow-ups, gender, side, preoperative and final control 
postoperative range of motion(ROM), pain scores(VAS), functional 
scores(WOMAC),and complications were recorded for all patients. The mean age 
was 64.32(range: 58-79) years in PS group and 68.79(range: 56-81) years in CR 
group. There were 17 patients(11 Females/6 Males, 5 Left/12 Right) in PS group, 
while there were 25 patients(16 Females/9 Males, 9 Left/16 Right) in CR group. 0.05 
was considered statistically significant. RESULTS: Mean follow-up was 
12.26(range: 6-22) months in PS-group and 16.34(range: 8-23) months in CR-
group(p>0.05). In PS-group, preoperative mean-ROM was 97.34±17.2, VAS-score 
was 7.12±2.33, and WOMAC-score was 34.1±22.4, while postoperative mean-ROM 
was 109.75±10.2, VAS-score was 1.42±1.12, and mean WOMAC-score was 
75.8±18.62(respectively; p=0.54,p<0.01,p=0.16). In CR-group, preoperative mean-
ROM was 102.3±16.4, VAS-score was 5.24±1.69 and WOMAC-score was 
28.4±19.66, while postoperative mean-ROM 111.52±9.25, VAS-score was 
0.92±2.11 and WOMAC-score was 69.86±15.33(respectively;p=0.63,p< 
0.01,p=0.11). In PS-group, one patient with a snapping sound at knee during flexion 
and one patient with patellofemoral pain were followed-up conservatively. One 
patient, who had a wound infection on postoperative 10th-day, was treated with 
debridement, irrigation,and intravenous antibiotics. In CR group, 1 patient with 
patellofemoral pain was treated conservatively with a patella stabilizing knee brace, 
while a two-stage revision was applied to the patient who had a periprosthetic 
infection in the 2nd-month postoperatively. CONCLUSION: PS or CR type TKA 
applied with the diagnosis of primary gonarthrosis were not superior to each other in 
terms of joint ROM, pain or functional scores, and complications in short-mid-term 
follow-up. 

Keywords: Gonartrosis, Posterior-Stabilized, Cruciate-Retaining, Total Knee 
Arthroplasty 

  



 

 254 

Sözlü Sunum 

 
ORCID ID: 0000-0003-4796-5961 

 

Propolis ve Sağlık Üzerine Etkileri 
 
Arş.Gör. Gamze Turkal1 , Melis Ece Boran1 , Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Bı̇çer1 

 
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim 

Dalı 
*Corresponding author: GAMZE TURKAL 

 

Özet 

 Bal en çok bilinen arı ürünü olmakla birlikte propolis günümüzde popülarite kazanmıştır. 
Propolis, farklı bitkilerin yaprak, tomurcuk, kabuk gibi kısımlarından işçi arıların topladığı, 
reçineli ve mum kıvamında olan, keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, oda ısısında yarı katı 
halde olan bir maddedir. Kovan savunmasında ve çok eski çağlardan itibaren farklı alanlarda 
kullanılan bir arı ürünüdür. Günümüzde apiterapiye olan ilginin artmasıyla birlikte propolis 
tüketiminde de artış söz konusu olmuştur. Propolis, insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için 
çoğu birey tarafından besin takviyesi olarak kullanılmaktadır. Propolise giderek artan ilgi, yeni 
araştırmalara zemin oluşturmasının yanı sıra bilimsel veriler ışığında propolisten daha güvenli 
bir şekilde insanların fayda sağlaması da söz konusu olmaktadır. Kolektif kanıtlar propolisin 
sağlık için önemli faydalarının olduğuna ilişkin güvenilir ve nispeten tutarlı bilimsel veriler 
sunsa da dozlarının etkinliği ve güvenilirliğinin daha fazla belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle, potansiyel bir terapötik ajan olarak rolü hakkında net bir tavsiyede bulunulmadan önce 
daha geniş denek grubu, uygun doz tepkisi ve farklı propolis uygulama sıklığı ile ek araştırma 
ve klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de piyasada bulunan her 
propolisin tüketim için uygun olmadığı görülmekte ve tüketicilerin bunlara dikkat ederek 
sağlıklarını riske atmamaları gerekmektedir. 
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Propolis and Effects On Health 
 
 
Abstract 

  

Although honey is the most well-known bee product, propolis has gained popularity 
today. Propolis is a resinous, waxy, pungent and fragrant, water-insoluble, semi-solid 
substance collected by worker bees from parts of different plants such as leaves, buds 
and bark. It is a bee product that has been used in hive defense and in different fields 
since ancient times. Today, with the increasing interest in apitherapy, there has been 
an increase in propolis consumption. Propolis is used as a nutritional supplement by 
most individuals to protect and improve human health. The increasing interest in 
propolis creates the basis for new research, as well as the fact that people benefit 
from propolis in a safer way in the light of scientific data. Although the collective 
evidence provides reliable and relatively consistent scientific data that propolis has 
significant health benefits, the efficacy and safety of its doses needs to be further 
determined. Therefore, additional research and clinical studies are needed with a 
larger sample size, appropriate dose response, and different propolis application 
frequency before a clear recommendation can be made about its role as a potential 
therapeutic agent. At the same time, it is seen that not every propolis available in the 
market in Turkey is suitable for consumption, and consumers should not risk their 
health by paying attention to them. 

Keywords: Allergic Reaction, Apitherapy, Propolis 
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Özet 

 Bu çalışmanın amacı, sağlık teknikeri öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde güven 
duyduğu bilgi kaynakları ve tercihlerini belirlemektir. Anket aracı, Dünya Sağlık 
Örgütü(WHO), tarafından geliştirilen “COVID-19 hazırlık ve yanıt” anket sorularından 
tasarlanmıştır. Hemen hemen tüm katılımcılar (% 95.22) COVID-19 hastalığının etkeninin bir 
virus olduğunu biliyordu. Öğrenciler nefes darlığı (% 98.26), ateş (% 97.83) ve öksürük (% 
92.17) COVID-19'un semptomlarından biri olduğunun farkındaydı. Televizyon; COVID-19 
bilgilerine erişmek için ençok kullanılan (%93.91) ve güvenilen (%60.58) birincil bilgi kaynağı 
olarak tanımlanmıştır. Güvenilir kaynaklar ise sırasıyla, sağlık çalışanları(%57.39), sosyal 
medya (%41.74), watsapp(%32.46) ve aile üyeleri (%32.17) idi. Sonuçlarımız, özellikle 
yükseköğretim düzeyinde sağlık eğitimi gören katılımcıların, COVID-19 ‘un bulaş yollarına 
ilişkin düşük düzeyde farkındalık gösterdiğini ve bu konuda daha fazla bilgi edinmeye 
ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. 
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 Bu çalışmanın amacı, sağlık teknikeri öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde dijital 
öğrenme araçları kullanım tercihlerini belirlemektir. Anket aracı, anonim, kendi kendine 
yönetilen, web tabanlı bir anket olup; Dünya Sağlık Örgütü(WHO), tarafından geliştirilen “ 
COVID-19 hazırlık ve yanıt” ve “sağlık profesyonelleri için interaktif beceri eğitim” anket 
sorularından tasarlanmıştır. Dijital öğrenme araçlarının kullanımına ilişkin olarak katılımcıların 
tamamına yakını internet erişimi olduğunu (%92.17) ve internete daha hızlı ve daha düzenli 
(%56.81) eriştiğini belirtmiştir. Öte yandan, akıllı telefonlar/tabletler (% 97.39) katılımcılar 
tarafından en çok kullanılan dijital öğrenme araçlarıydı. Ayrıca, eğitim türü olarak, öğrencilerin 
% 69.86'sı yüz yüze ve % 25.80'i çevrimiçi eğitimi tercih etmiştir. 
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Özet 

 Amaç: Sisplatin, günümüzde kanser tedavisinde kullanılan önemli bir kemoterapötik ajandır. 
En çok görülen yan etkisi nefrotoksisitedir. Bu çalışma ile sisplatin nefrotoksisitesine karşı 
resveratrol uygulamasının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: 
Çalışmada 32 sağlıklı rat kullanıldı. Her grupta 8 rat olacak şekilde rastgele 4 grup oluşturuldu. 
1.grup kontrol gurubu (K), 2. grup sisplatin grubu (SİS), 3. grup resveratrol grubu (RES), 4. 
grup ise sisplatin + resveratrol grubu (SİS+RES) olarak belirlendi. 2. gruptaki ratlara 7 mg/kg 
(intraperitonal) tek doz sisplatin yapıldı. 3. gruba her gün oral olarak 100 mg/kg resveratrol 
verildi. 4. gruba her gün oral olarak 100 mg/kg resveratrol verildi ve 7 mg/kg (intraperitonal) 
tek doz sisplatin yapıldı. 21 gün sonra ratlar anesteziye alınarak disekte edildi. Ratlardan alınan 
kanlar santrifüj edilerek serumlar elde edildi. Serum üre düzeyleri biyokimyasal analizör ile 
ölçüldü. Bulgular: Sisplatin ve resveratrol uygulamasının gruplar arasında üre düzeylerinde 
farklılıklar oluşturduğu tespit edildi. Kontrol grubunun (K) ve resveratrol (RES) grubunun üre 
düzeyleri benzer düzeyde bulundu. Sisplatin grubundaki (SİS) üre düzeyi diğer üç gruba göre 
oldukça yüksek olduğu belirlendi. Sisplatin grubu (SİS) ile sisplatin ve resveratrolün birlikte 
uygulandığı grup (SİS+RES) arasındaki fark anlamlı bulundu. Resveratrolün tek başına 
uygulamasının üre düzeyine bir etkisi bulunmazken, sisplatin ile artan üre düzeyi resveratrol 
uygulaması ile anlamlı derecede düştüğü görüldü. Sonuç: Bu çalışma ile resveratrolün, sisplatin 
kaynaklı serum üre düzeylerindeki artışı düzenlemede etkili olduğu sonucuna varıldı. 
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Effect of Resveratrol On Serum Urea Level in Rats Applıced Wıth Cısplatın 
 
 
Abstract 

  

Aim: Cisplatin is an important chemotherapeutic agent used in cancer treatment 
today. The most common side effect is nephrotoxicity. The aim of this study was to 
determine the effects of resveratrol administration against cisplatin nephrotoxicity. 
Material and Method: 32 healthy rats were used in the study. Four groups were 
randomly formed, with 8 rats in each group. Group 1 was determined as control 
group (C), group 2 as cisplatin group (SIS), group 3 as resveratrol group (RES), and 
group 4 as cisplatin + resveratrol group (SIS+RES). Rats in group 2 received 7 mg/kg 
(intraperitoneal) single dose of cisplatin. Group 3 was given 100 mg/kg resveratrol 
orally every day. Group 4 was given 100 mg/kg resveratrol orally every day and 7 
mg/kg (intraperitoneal) single dose of cisplatin. After 21 days, the rats were 
anesthetized and dissected. The blood taken from the rats was centrifuged and serums 
were obtained. Serum urea levels were measured with a biochemical analyzer. 
Results: It was determined that cisplatin and resveratrol administration caused 
differences in urea levels between the groups. The urea levels of the control group 
(C) and resveratrol (RES) group were found to be similar. The urea level in the 
cisplatin group (SIS) was found to be quite high compared to the other three groups. 
The difference between the cisplatin group (SIS) and the group in which cisplatin 
and resveratrol were administered together (SIS+RES) was found to be significant. 
While the application of resveratrol alone did not have an effect on the urea level, it 
was observed that the urea level increased with cisplatin decreased significantly with 
the application of resveratrol. Conclusion: With this study, it was concluded that 
resveratrol was effective in regulating the increase in serum urea levels caused by 
cisplatin. 
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Özet 

 Diğer hastalıklara olan duyarlılığı artırmanın yanı sıra sistemik hastalıklar ağız dokularının 
iyileşme sürecini etkileyebilmektedir. Sistemik hastalıkların tedavileri sırasında tercih edilen 
medikasyon rejimleri ya da uygulanan tedavi protokolleri hem dental implantların başarısını 
hem de periodontal dokuların sağlığını etkileyebilmektedir. Bazı yazarlar dental implantların 
çeşitli sistemik hastalıklarda önerilmediğini belirtse de, bu durumun literatürdeki 
kanıtlanabilirliği sınırlıdır. Bunun yanında sistemik hastalıklar dental implantın 
osseointegrasyon sürecine de zarar verip komplikasyonları artırabilmektedir. Günümüzde 
sistemik hastalıkları olan bireylerin dental implant tedavisinin dışında bırakılması artık 
önerilmemektedir. Bilimsel veriler, sistemik hastalığı olan hastalarda implant sağkalımı ve 
sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için başarı kriterlerini ortaya koymaktadır. Bununla 
birlikte, sistemik hastalığa ek olarak dental implant ihtiyacı olan bireylerin yönetimi sorunu bir 
ihtiyaç olmaya devam etmektedir. Bu sunum, sistemik kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere, 
sistemik hastalıkların cerrahi işlemler ve implant başarısızlığı riskini artırıp artırmadığını ve 
böylece dental implantların başarısını ve hayatta kalma oranlarını düşürüp düşürmediğini 
literatür desteği ile değerlendirecektir. 
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Dental Implant Treatment Approaches in Individuals With Systemical 
Diseases 

 
 
Abstract 

  

In addition to increasing susceptibility to other diseases, systemic diseases may 
interfere with the healing process of oral tissues. The treatment of systemical 
conditions may also include side medications or other therapies that may affect 
implants and the surrounding periodontal tissues. It has been mentioned by several 
authors that dental implants are not recommended for certain diseases, or are at least 
questionable for some of them, but it is unclear on what type of evidence these 
statements are based on. Besides, systemic diseases and associated treatments can 
impair and induce complications in the process of osseointegration. It is now no 
longer recommended to exclude patients with systemic diseases from implant 
therapy due to the fact that some of these diseases have become pandemic 
manifestations since the beginning. Scientific data reveals the success criteria for 
implant survival and healthy results in patients with systemic diseases. However, 
management of a patient with a combination of systemic factors and who needs 
implants remains a problem. This presentation evaluates whether systemic diseases, 
including those associated with systemic medication, increase the risk of surgical 
processes and implant failure, thereby lowering the success and survival rates of 
dental implants. 
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Özet 

 Bu çalışmanın amacı spor yapan bireylerin zihinsel dayanıklılık ve yaratıcılık düzeylerinin 
incelenmesidir. Çalışmaya 18-25 yaş arası 122'si kadın 214'ü erkek olmak üzere toplam 336 
spor yapan birey gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeyini 
belirlemek amacıyla Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri kullanılmıştır. Yaratıcılık 
özelliklerini belirlemek amacıyla ise Yaratıcı Kişilik Özellikleri Envanteri kullanılmıştır. Bu 
çalışmadaki verilerin analizi IBM SPSS 25 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Sporcuların, sporda zihinsel dayanıklılık düzeylerinin ve yaratıcı kişilik özelliklerinin 
karşılaştırılması için tek yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) testi kullanılmıştır. 
Sporda zihinsel dayanıklılık ve yaratıcı kişilik özellikleri arasındaki ilişki için ise Pearson 
korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda katılımcıların sporda zihinsel 
dayanıklılık düzeylerinde cinsiyet (p=0,001) ve millilik durumu (p=0,01) değişkenleri 
açısından anlamlı fark tespit edilirken, spor türü değişkeni açısından anlamlı bir fark tespit 
edilmemiştir (p=0,361). Çalışmaya katılan sporcuların, yaratıcı kişilik özelliklerinde, cinsiyet 
değişkeni açısından anlamlı fark tespit edilirken (p=0,000), millilik durumu (p=0,146) ve spor 
türü (p=0,589) değişkenleri açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Katılımcıların 
zihinsel dayanıklılık düzeyleri ile yaratıcı kişilik özellikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir 
ilişki tespit edilmiştir (p=0,000). Bu çalışma sonucunda sporcuların yaratıcılık düzeyleri 
arttıkça zihinsel dayanıklılık düzeylerinin de artış göstereceği bulunduğundan, sporcuların 
zihinsel dayanıklılık düzeylerini geliştirmek için antrenmanlarda yaratıcılıkla ilgili çalışmalara 
yer verilmesi önerilmektedir. 
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Investıgatıon of Mental Toughness and Creatıvıty Levels of Indıvıduals 
Engaged in Sports 

 
 
Abstract 

  

The purpose of this study is to analyze the mental toughness and creativity levels of 
individuals doing sports. A total of 336 individuals, 122 women and 214 men, 
between the ages of 18-25, participated in the study voluntarily. Sport Mental 
Toughness Questionnaire is applied to determine the mental toughness level of 
athletes. Creative Personality Traits Scale was used to determine the creativity traits 
of athletes. The analysis of the data in this study was carried out using IBM SPSS 25 
package program. One-way multivariate analysis of variance (MANOVA) test was 
used to compare athletes' mental toughness levels and creative personality traits in 
sports. Pearson's correlation analysis was used for the relationship between mental 
toughness and creative personality traits in sports. As a result of the statistical 
analysis, a significant difference was found in the mental toughness levels of the 
participants in sports in terms of gender (p=0,001) and nationality (p=0,01) variables, 
while no significant difference was found in terms of the sport type variable 
(p=0,361). While a significant difference was found in the creative personality traits 
of the athletes participating in the study in terms of gender variable (p=0,000), no 
significant difference was found in terms of nationality status (p=0,146) and sports 
type (p=0,589) variables. A positive significant relationship was found between the 
mental toughness levels of the participants and their creative personality traits 
(p=0,000). As a result of this study, it is found that as the creativity levels of athletes 
increase, their mental toughness levels will increase, it is recommended to include 
exercises related to creativity in training to improve the mental toughness levels of 
athletes. 

Keywords: Creativity, Mental Toughness, Psychological Factors in Sports. 
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Özet 

 Amatör ya da profesyonel düzeyde her türlü spora katılım yaralanma riski içerir. Gençlerdeki 
spor yaralanmaları önemli morbidite ve maliyete neden olur. Biz çalışmamızda bilimsel 
literatürde spor yaralanmaları konusunu inceledik. Çalışmamızda, 2001-2020 yılları için Web 
of Science (WoS) veri tabanı kullanılarak makale başlığı bölümünde "sport* injur*" anahtar 
kelimesi ile arama yapılmıştır. WoS veritabanı 28 Haziran 2022 tarihinde tarandı. Spor 
yaralanmalarıyla ilgili toplam 1111 yayın bulundu. Orijinal makaleler, derlemeler, kısa raporlar 
ve olgu sunumları çalışmaya dahil edildi. Tüm dışlamalardan sonra (İngilizce olmayan 96 
makale, tekrar eden 16 makale, konu dışı 2 makale, diğer belge türünde 411 makale) son 
inceleme için 586 yayın kaldı. Yayınlar için, makale sayısı, anahtar kelimeler, ülkeler, yazarlar 
ve kurumları belirledik. Verileri görselleştirmek için VOS viewer 1.6.18 aracını kullandık. 
Yıllar içinde spor yaralanmaları ile ilgili yayınlanan makalelerin sayısında artış olmuştur. 
Literatürde en üretken ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (%30,4), Avustralya 
(%15.2) ve İngiltere (%15.2) olmuştur. Finch Caroline F. (%4.8), Verhagen Evert A. (%2.6), 
ve Emery Carolyn A. (%2.4) en aktif üç yazardı. Spor yaralanmaları alanında, makalelerin 
büyük çoğunluğu British Journal of Sports Medicine (%11.1), Sports Medicine (%3.9) ve 
Clinical Journal of Sport Medicine (%2.9) dergilerinde yayınlandı. En sık gözlenen anahtar 
kelimeler sport injury (%8.2), sport injuries (%6.8) ve epidemiology (%6.1) idi. Ek olarak, spor 
yaralanmaları literatürüne en fazla katkıyı Univ Calgari (%4.4) kurumunun yaptığını belirledik. 
Gelişmiş ülkeler, spor yaralanmaları alanında bilimsel literatüre daha çok katkı yaptılar. Yıllara 
göre makale sayılarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıllarda spor 
yaralanmaları ilişkili makalelerin artacağını öngörüyoruz. 
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A Bibliometric Analysis of Publications On Sports İnjuries From 2001 to 2020 
 
 
Abstract 

  

Participation in any sport, whether amateur or professional, involves a risk of injury. 
Youth sports injuries cause significant morbidity and cost. In our study, we examined 
the subject of sports injuries in the scientific literature. In our study, the keyword 
"sport* injur*" search was conducted in the article title section, using the Web of 
Science (WoS) database in between 2001-2020. WoS database scanned June 28, 
2022. A total of 1111 publications related to sports injuries were found. We included 
original articles, reviews, short reports and case reports. After all exclusions (96 
papers non-English, 16 papers duplicated, 2 papers off-topic, 411 papers other 
document types) there were 586 publications left for the final review. For 
publications, we determined the number of articles, keywords, countries, authors, 
and institutions. We used the VOS viewer tool 1.6.18 to visualize the data. There has 
been an increase in the number of articles published about sports injuries over the 
years. The most productive countries in the literature were the United States (30.4%), 
Australia (15.2%), and England (15.2%), respectively. Finch Caroline F. (4.8%), 
Verhagen Evert A. (2.6%), and Emery Carolyn A. (2.4%) were the three most active 
authors. The vast majority of journals were the British Journal of Sports Medicine 
(11.1%), Sports Medicine (3.9%), and Clinical Journal of Sport Medicine (2.9%) on 
sports injuries-related papers. The most frequently observed keywords were sport 
injury (8,2%), sport injuries (6.8%), and epidemiology (6.1%). Additionally, we 
determined that Univ Calgari (4.4%) institution made the most contribution to the 
literature on sports injuries. Developed countries have made more contributions to 
the scientific literature in the field of sports injuries. Considering the increase in the 
number of articles over the years, we predict that articles related to sports injuries 
will increase in the coming years. 
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Tiroid Papiller Mikrokarsinomlarının Klinik Özellikleri, Tek Merkez Deneyimi 
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Özet 

 Tiroidin papiller mikrokarsinomlarının (<1 cm) klinik davranışları ve buna bağlı olarak 
yaklaşım farklılıklarına dair tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde 
papiller karsinom (> 1 cm) (PMK) ve papiller mikrokarsinom (<1 cm) (PK) nedeniyle 
tiroidektomi uygulanan olguların sonuçlarını karşılaştırmaktır. Ocak 2015 - Ocak 2022 yılları 
tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında tiroidektomi 
uygulanan hastaların sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Papiller tiroid kanseri 
nedeniyle tiroidektomi uygulanan 613 hastanın 267’si papiller mikrokarsinom (%43,6), 346’sı 
ise papiller karsinom tanısı aldığı görüldü. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, preoperatif T3, T4 ve 
Tiroglobulin değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Preoperatif TSH düzeyleri ise PK 
grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Preoperatif Tiroid İnce İğne Aspirasyon biyopsisi 
sonuçları değerlendirildiğinde PMK grubunda Benign olarak raporlanan olgu sayısının PK 
grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Ayrıca PK grubunda PMK 
grubuna göre metastatik lenf nodu pozitifliği oranın anlamlı olarak yüksekti (PK: %37,7; PMK: 
%15,6; p<0,05). Çalışmamızda PMK olgularında TİİAB sonucundan Benign olarak 
raporlanabilme oranının, PK’lara göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle 
ultrasonografide PMK’dan şüphenilen olgularda TİİAB benign olsa dahi yakın takip gerektiğini 
düşünüyoruz. Çalışmamızda ayrıca papiller mikrokarsinomların, lenfatik ve vasküler invazyon, 
lenf nodu metastazı kapasitesine sahip olabildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle preoperatif 
boyun ultrasonografisi ile lenf nodu metastazının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Clinical Characteristics of Thyroid Papillary Microcarcinomas, Single Center 
Experience 

 
 
Abstract 

  

The clinical behavior of papillary microcarcinomas of the thyroid differs from 
papillary cancers. Accordingly, discussions on management differences continue. 
The aim of this study is to compare the results of patients who underwent 
thyroidectomy for papillary carcinoma (> 1 cm) (PMC) and papillary 
microcarcinoma (<1 cm) (PC) in our clinic. The results of patients who underwent 
thyroidectomy in Gazi University Faculty of Medicine, Department of General 
Surgery between January 2015 and January 2022 were evaluated retrospectively. Of 
613 patients who underwent thyroidectomy for papillary thyroid cancer, 267 (43.6%) 
were diagnosed with papillary microcarcinoma and 346 with papillary carcinoma. 
There was no significant difference between the groups in terms of age, gender, 
preoperative T3, T4 and Thyroglobulin values. Preoperative TSH levels were 
significantly higher in the PC group (p<0.05). When the preoperative Thyroid Fine 
Needle Aspiration biopsy results were evaluated, it was seen that the number of cases 
reported as benign in the PMC group was significantly higher than in the PC group 
(p<0.05). In addition, the rate of metastatic lymph node positivity was significantly 
higher in the PC group than in the PMC group (PK: 37.7%; PMC: 15.6%; p<0.05). 
In our study, it is seen that the rate of reporting the result of TIAP as Benign in PMC 
cases is higher than in PK cases. Therefore, we think that close follow-up is required 
in cases with suspected PMC on ultrasonography, even if FNAB is benign. In our 
study, it was also observed that papillary microcarcinomas may have the capacity of 
lymphatic and vascular invasion and lymph node metastasis. Therefore, lymph node 
metastasis should be evaluated with preoperative neck ultrasonography. 
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Total Tiroidektomi Klinik Deneyimlerim, Uzmanlıkta 5. Yıl 
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1Aydın Devlet Hastanesi 

Özet 

 Mart 2018 - Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 128 total tiroidektomi işlemi uyguladık. 
Hastalarımızın tamamı endokrinoloji bölümü tarafından yönlendirildi. Hastalarımızın tamamı 
preoperatif Anesteziyoloji ve Kulak Burun Boğaz bölümlerine danışıldı. Hastalarda preoperatif 
vokal kord patolojisi saptanmadı. Hastalarımızın 96’sı kadın (%75) 32’si erkekti (%25). 
Preoperatif İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde malignite saptanan olgu yoktu. 95 olguya 
Multinodüler Guatr (%74,2), 33 olguya Graves hastalığı (%25,8) nedeniyle total tiroidektomi 
gerçekleştirildi. 15’i Graves hastalığı, 41’i MNG olmak üzere 56 hastada (%43,7) intraoperatif 
sinir monitörizasyonu kullanıldı. 18’i Graves hastalığı, 54’ü MNG olmak üzere 72 hastada 
(%56,3) intraoperatif sinir monitörizasyonu kullanılmadı. İntraoperatif sinir monitörizasyonu 
kullanılan Graves hastalığı tanılı 1 hastada 3 gün, monitorizasyon kullanılmayan 3’ü Graves 
hastalığı, 1’i MNG tanılı 4 hastada en uzunu 9 gün sürmek üzere ses kısıklığı gelişti. Hastaların 
hepsinde postoperatif 1. gün kalsiyum, albumin ve parathormon değerlendirildi. 2’si MNG, 5’i 
Graves hastalığı nedeniyle opere edilen 7 hastada geçici hipokalsemi gelişti (%5,5). Geçici 
hipokalsemi gelişen 2’si Graves hastalığı, 1’i MNG tanılı 3 hastanın patolojik incelemesinde 
iyatrojenik paratiroidektomi (tek bez) yapıldığı görüldü. Hastalarda kalıcı ses kısıklığı ve 
hipokalsemi saptanmadı. Total tiroidektomi eğitimi, Genel Cerrahi asistanlık temel eğitim 
programında yer almaktadır. Sonuçlarımızın literatürle uyumlu olması, ihtisas sürecinde 
öğrenme eğrisini tamamlayabilen uzmanların Total Tiroidektomi operasyonunu güvenle 
gerçekleştirebileceğini göstermektedir. 
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My Total Thyroidectomy Clinical Experience, 5th Year in Specialization 
 
 
Abstract 

  

Between March 2018 and June 2022, we performed a total of 128 total thyroidectomy 
procedures. All of our patients were referred by the endocrinology department. All 
of our patients were consulted to the preoperative Anesthesiology and Ear Nose 
Throat departments. No preoperative vocal cord pathology was detected in the 
patients. 96 of our patients were female (75%) and 32 were male (25%). There was 
no case with malignancy in the preoperative Fine Needle Aspiration Biopsy. Total 
thyroidectomy was performed in 95 cases due to Multinodular Goiter (74.2%), and 
33 cases (25.8%) due to Graves' disease. Intraoperative nerve monitoring was used 
in 56 patients (43.7%), including 15 with Graves' disease and 41 with MNG. 
Intraoperative nerve monitoring was not used in 72 patients (56.3%), 18 with Graves' 
disease and 54 with MNG. Hoarseness developed for 3 days in 1 patient with Graves' 
disease in whom intraoperative nerve monitoring was used, and in 4 patients with 
Graves' disease and 1 with MNG, the longest of which was 9 days. Calcium, albumin, 
and parathormone were evaluated on the first postoperative day in all patients. 
Transient hypocalcemia developed in 7 patients (5.5%) who were operated on for 2 
MNG and 5 for Graves' disease. Iatrogenic parathyroidectomy (single gland) was 
observed in the pathological examination of 3 patients with transient hypocalcemia, 
2 with Graves' disease and 1 with MNG. Permanent hoarseness and hypocalcemia 
were not detected in the patients. Total thyroidectomy training is included in the 
General Surgery residency basic training program. The compatibility of our results 
with the literature shows that specialists who can complete the learning curve during 
the residency process can safely perform Total Thyroidectomy. 
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Özet 

 Amaç: Travmatik vertebra kırık tanısı alan olgular retrospektif olarak incelendi. Hastaların 
insidansı, demografik ve klinik özellikleri tanımlandı. Yöntem: Acil seviste 01/01/2020 ile 
01/01/2022 tarihleri arasında travmatik vertebra kırık tanısı alan hastalar hastane otomasyon 
sisteminden tarandı. Vertebra kırık tanısı bilgisayarlı tomografi (BT) ile konuldu. Çalışmaya 
alınan hastaların demografik özellikleri, travma mekanizmaları, uygulanan tedavi şekli 
(takip/cerrahi) kaydedildi. BT’ye göre, vertebra kırığının yeri servikal, torakal, lumber ve sakral 
olarak 5 bölgeye ayrıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 21.0 software (IBM SPSS Statistics,IBM 
Corporation) programı kullanıldı. Verilerin analizinde ki-kare testi ve Mann-Whitney U-test 
kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya 173 hasta 
alındı. Hastaların yaşı minimum 19, maksimum 79, ortalama 43,26+/-15,725 idi. Hastaların 
134’ü (%77,5) erkek, 39’u (%22,5) kadındı. Travma mekanizmasına göre, hastaların 87’si 
(%50,3) trafik kazası , 86’sı (%49,7) düşme idi. 25 (%14,5) hastada izole servikal, 95(%54,9) 
hastada lomber, 41 hastada torakal kırık vardı. 1 (%0,6) hastada servikal+torakal, 1 (%0,6) 
hastada servikal+lomber, 3 (%1,7) hastada lomber+sakral, 7 (%4) hastada torakal+lomber kırık 
vardı. Servikal kırık en fazla 8 (% 29,6) hasta ile C5’te, lomber kırık 45 (%42,5) hasta ile en 
fazla L1’de, torakal kırık 13 (%25,5) hasta ile en fazla T12’de idi. Hastaların 51’i (%29,5) izole 
transver proces ve/veya spinöz proçes kırığı idi. 117 hasta (%67,6) cerahi olmayan kırık tanısı 
alıp takip ve taburcu edildi. 56 (%32,4) hastaya cerrahi uygulandı. Düşme hastalarında ve 
kadında cerrahi kırık anlamlı derecede daha fazla idi (p=0,003, p=0,013). Cerrahi kırık varlığı 
ile kırık bölgesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,128). Yaş ile cerrahi kırık 
arasında da anlamlı bir ilişki yoktu (p=0,310) Sonuç: Vertebral kırık en fazla erkekte ve lomber 
bölgede idi. Cerrahi kırık ise en fazla kadında idi. Kırık bölgesi veya yaş ile cerrahi karar 
arasında anlamlı bir ilişki yoktu. 
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Analysis of Traumatic Spinal Fractures 
 
 
Abstract 

  

Objective: The incidence, demographic and clinical characteristics of patients with 
traumatic spinal fracture were retrospectively analyzed. Method: Patients who 
diagnosed with traumatic spinal fractures in the emergency department between 
01/01/2020 and 0101/2022 were screened. Demographic characteristics, trauma 
mechanisms, and treatment (follow-up/surgery) of patients were recorded. 
According to CT, spinal fracture was divided into 5 regions as cervical, thoracic, 
lumbar and sacral. SPSS 21.0 software (IBM SPSS Statistics, IBM Corporation) was 
used for statistical analysis. Chi-square test and Mann-Whitney U-test were used for 
data analysis. Statistical significance was determined as p<0.05. Results: 173 patients 
were included in the study. The minimum age of the patients was 19, the maximum 
was 79, and mean of 43.26+/-15,725. 87 (50.3%) of the patients were traffic 
accidents and 86 (49.7%) of the patients were fall. There were cervical fractures in 
25 (14.5%), lumbar fractures in 95 (54.9%), and thoracic fractures in 41 patients. 1 
(0.6%) patient had cervical+thoracic, 1 (0.6%) patient had cervical+lumbar, 3 (1.7%) 
patients had lumbar+sacral, 7 (4%) patients had thoracic+lumbar fractures. The most 
cervical fracture was seen in C5 with 8 (29.6%) patients. Lumbar fractures were 
mostly in L1 with 45 (42.5%) patients. Thoracic fractures were most common in T12 
with 13 (25.5%) patients. 51 (29.5%) of the patients had isolated transverse process 
and/or spinous process fractures. 117 patients (67.6%) were diagnosed non-surgical 
fractures. 56 (32.4%) patients were operated. Surgical fractures were significantly 
higher in fall patients and women (p=0.003, p=0.013). There was no statistically 
relationship between the presence of surgical fracture and the fracture site (p=0.128). 
There was no significant relationship between age and the surgical fracture 
(p=0.310). Conclusion: Spinal fractures were most common in the men and in the 
lumbar region. The surgical fractures were mostly in the women. The fracture site or 
the age did not affect the surgical decision. 
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Özet 

 Boyun ağrısı en yaygın kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından biridir ve yaşa göre standardize 
edilmiş prevalans oranı 2019 yılı her 1000 kişide 27'dir. Boyun ağrısı hakkında çok sayıda 
çalışma olmasına rağmen, mevsimselliği için internet verilerini kullanan hiçbir çalışma yoktur. 
Bu çalışma, Türkiye’de Google arama verilerini kullanarak boyun ağrısının mevsimsel yapısını 
ve kamuoyu ilgisini araştırmayı amaçlamaktadır. Boyun ağrısı ile ilgili terimler için arama 
verileri, son beş yıl seçilerek Google Trends (GT)'den sorgulandı. GT, belirli bir arama 
teriminin hacmini, belirtilen zaman aralığındaki en yüksek popülerliğine göre gösteren 
görselleştirmeler ve çıktılar oluşturabilen bir arama motorudur. Bulgularımız yaz aylarında 
boyun tutulması şikayetlerine ilginin arttığını, kış aylarında ise boyun tutulması, boyun 
düzleşmesi ve boyun fıtığı şikayetlerine ilginin arttığını ortaya koydu. Boyun fıtığı aynı 
zamanda en fazla mevsimsel değişkenlik gösteren arama terimi idi. Boyun ağrısı ve 
mevsimsellik arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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Tracıng the Seasonalıty of Neck Paın in Turkey 
 
 
Abstract 

  

Neck pain is one of the most prevalent musculoskeletal illnesses, with an age-
standardized prevalence rate of 27 per 1000 people in 2019. Although there are a lot 
of studies on neck pain, no studies have utilized internet data for the seasonality of 
this problem. This study aims to investigate the seasonal nature and public interest 
of neck pain using Google search data in Turkey. The search data for the terms about 
neck pain was queried from Google Trends(GT), selecting the time last five years. 
GT is a search engine that creates visualizations and outputs that indicate the volume 
of a particular search phrase in relation to its highest popularity within the specified 
time period. Our findings revealed an increase in attention to complaints of neck 
stiffness in the summer and an increase in attention to complaints of stiff neck, neck 
straightening, and neck hernia in the winter. "Neck hernia" was also the search term 
with the highest seasonal variation. Further studies are needed to understand the 
relationship between neck pain and seasonality. 
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Özet 

 Kimotripsin, proteinlerin sindirimi, fibrin pıhtıları, kanser hücrelerinin etrafındaki 
proteinlerin uzaklaştırılması ve kanserden korunma gibi birçok fizyolojik olayda önemli bir role 
sahiptir. Öte yandan proteinlerin sindirimindeki rolü nedeniyle obezite tedavisinde 
kullanılabilecek ilaçların hedefi olabilmektedir. Bu araştırmada Türkiye'de yetişen altı bitki 
türünün [Achillea arabica Kotschy, Achillea setacea Waldst. & Kit., Commelina communis L., 
Persicaria bistorta (L.) Samp., Prunus laurocerasus L., Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. 
vernalis (Waldst. & Kit.) Greuter] kimotripsin inhibe edici aktivitesinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla A. arabica, A. setacea, C. communis, S. leucanthemifolius subsp. 
vernalis'in toprak üstü kısımlarından, P. bistorta'nın yaprağından ve P. laurocerasus'un 
çiçeğinden %80 etanol esktresi hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan tüm ekstrelerin in vitro 
kimotripsin inhibe edici aktiviteleri belirlenmiştir. Aktivite sonuçlarına göre, P. bistorta'nın 
etanol ekstresi önemli derecede kimotripsin inhibe edici aktivite sergilerken (%74 inhibisyon, 
IC50 değeri 341.1 ug/ml), diğerleri orta ile düşük derecede inhibisyon sergilemiştir (%15 ile 46 
arasında inhibisyon). Bu sonuçlar, P. bistorta'nın kimotripsin inhibe edici aktivitesi hakkında 
detaylı araştırmaların yapılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle aktiviteden 
sorumlu bileşiklerin ve hazırlanan ekstrenin kimyasal içeriğinin belirlenmesi için daha ileri 
çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 
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Chymotrypsın Inhıbıtory Actıvıtıes of Some Plants Grown in Turkey 
 
 
Abstract 

  

Chymotrypsin has an important role in many physiological events such as digestion 
of proteins, fibrin clots, removal of proteins around cancer cells and protection from 
cancer. On the other hand, due to its role in the digestion of proteins, it can be the 
target of drugs that can be used in the treatment of obesity. In this research, 
investigation of chymotrypsin inhibitory activities of six plant species [Achillea 
arabica Kotschy, Achillea setacea Waldst. & Kit., Commelina communis L., 
Persicaria bistorta (L.) Samp., Prunus laurocerasus L., Senecio leucanthemifolius 
Poir. subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Greuter] that grown in Turkey were aimed. For 
these purpose 80% ethanol extracts were prepared from aerial parts of A. arabica, A. 
setacea, C. communis, S. leucanthemifolius subsp. vernalis, leaf of P. bistorta and 
flower of P. laurocerasus. Then, in vitro chymotrypsin inhibitory activities of all 
prepared extracts were determined. According to activity results the ethanol extracts 
of P. bistorta exhibited significant chymotrypsin inhibitory activity (74% inhibition, 
IC50 value 341.1 µg/ml), while the others exhibited moderate to low inhibitory effect 
(15-46% inhibition). These results revealed the necessity of detailed research on the 
chymotrypsin inhibitory activity of P. bistorta. For this reason, it is planned to carry 
out further studies to determine the compounds responsible for the activity and to 
determine the chemical content of the extract. 
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Özet 

 Giriş : Ülseratif kolit (ÜK), kolon mukozasını tutan, inflamasyon ve ülserlerle karakterize, 
remisyon- relapslarla seyreden bir hastalıktır. Etyopatogenezindeki inflamatuar süreçte; 
makrofaj ve epitel hücrelerinin aktivasyonuyla birçok sitokin ve mediyatör salınarak doku 
hasarı oluştururlar. Nötrofillerden NADPH aracılığıyla süperoksit radikalleri oluşur. Bu 
radikaller; intestinal dokuda geçirgenliğin arttırarak epitelyum harabiyetine neden olurlar. 
Çalışmamızda; ÜK hastalarında, IL-1β, IL-6 ve TNF-α, MPO(myeloperoksidaz) aktivitesiyle 
nitrozatif stres markerları arasındaki ilişki incelendi. Materyal-Metod : Hasta ve sağlıklı kontrol 
olarak iki grup oluşturuldu. Kontrol grubunda 20 gönüllü çalışmaya dahil edildi. Malignitesi, 
metabolik hastalığı, infeksiyonu, diğer inflamatuar hastalıkları olan, BMI >30 ÜK’lı hastalar 
çalışma dışı bırakıldı. Kontroller, hastalarla benzer yaş, cinsiyet, boy, kilo, BMI özelliklerde 
seçildi. 1. Grup : Kanlı dışkılama, karın ağrısı şikayetleriyle dahiliye-gastroenteroloji 
polikliniklerine başvuran, kolonoskopiyle ÜK tanısı alan hastalar ( n : 50, yaş ortalaması : 
42,93±9,8 yıl ) 2. Grup : Sağlıklı bireyler ( n : 20, yaş ortalaması : 48,84±6,85 yıl ) Bulgular : 
Sonuçlar, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; tüm parametreler, hasta grubunda kontrol 
grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.0001). Sonuç : Tedavide, hem sitokinlerin 
salınımlarını inhibe edici hem de NO salınımını regüle edici ajanların birlikte kullanılabilirliği 
ortaya konmuştur. Verilerin desteklenebilmesi için çok sayıda kontrollü klinik ve deneysel 
çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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Özet 

 Komplikasyonları ile ölüme neden olabilen diyabetes mellitus, günümüzde önemli bir sağlık 
problemidir.Tip 2 diyabet insülin direnci, pankreas beta hücrelerinin fonksiyonel bozukluğu ve 
karaciğerde glukoz üretimi artışına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Tip 2 diyabetin 
patogenezinde azalan insulin salınımı ve azalan insülin direnci yer alır. Uluslararası Diyabet 
Federasyonu Atlas kılavuz raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 425 milyon kişi (20-79 yaş) 
şeker hastasıdır. 2045 yılında bu sayının 629 milyon olması beklenmektedir. Tıbbi bitkilerin 
antidiyabetik aktivitesi; yapılarında bulunan fitokimyasallardan kaynaklanmakta olup bu 
fitokimyasallar; polifenoller, terpenoidler steroidler ve glikozitlerdir. 
Polifenoller(flavonoidler,tanenler,vb.) antihiperglisemik, antihiperlipidemik özellikleri 
sayesinde lipit peroksidasyonunu, proteinlerin glikozasyonunu ve dolayısıyla oksidatif stresi 
azaltma özelliği olan bileşiklerdir. Terapötik arenada birçok gelişme rağmen şu anda T2DM 
için etkili bir tedavi bulunmamaktadır. Bu yüzden yeni önleyici ve/veya terapötik stratejiler 
geliştirme ihtiyacı artmıştır. Viteksin apigenin türevli doğal flavonoid bileşendir. Sıçanlar(n=7) 
kontrol,viteksin,DM,DM+V olarak 4 gruba ayrıldı.Sıçanlarda yüksek yağlı diyet(%42 yağ) ve 
streptozotosinle(40mg/kg) deneysel tip 2 diyabet modeli oluşturuldu.Çalışmanın son haftası 
oral gavaj ile 60mg/kg dozunda viteksin uygulandı.Viteksin'in kan glukozu,trigliserid(TG) ve 
total kolesterol üzerine etkisi incelendi. Bulgular: grupların kan glukoz değerleri arasında ikili 
karşılaştırma yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı değerler bulunmamıştır (p>0.05).Kontrol 
grubu ortalama TG değeri (28,2±10,19) diğer tüm gruplardan daha düşüktür (p<0.05). DM 
grubu (1997,5±224,82) ortalama TG değeri tüm gruplara kıyasla yüksektir(p<0.05). 
DM+V(415,4±434,57)grubunun ortalama TG değeri DM (1997,5±224,82)grubuna kıyasla 
daha düşüktür (p<0.05). Kontrol grubunun total kolesterol 
değeri(36,3±7,60),DM(255,5±51,47) ve DM+V(129,1±56,29)grubunun total kolesterol 
değerine kıyasla anlamlı derecede düşüktür (p<0.001). Viteksin grubu total kolesterol değeri, 
DM grubu ile karşılaştırıldığında(sırasıyla 49,0±5,96 ve 255,5±51,47)istatistiksel olarak 
anlamlı derecede düşük bulunmuştur(p<0.001).DM+V grubu DM grubu total kolesterol değeri 
ile karşılaştırıldığında (sırasıyla 129,1±56,29 ve 255,5±51,47)istatistiksel olarak anlamlı 
derecede düşük bulunmuştur (p<0.001).Sonuç ve öneriler; viteksin kan lipid parametrelerini 
iyileştirebilir.Kan glukozuna etki göstermemesi dozdan ve süreden kaynaklı olabilir.Yeni doz 
ve süre çalışması yapılabilir. 
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Özet 

 Giriş Yaşlı hastalarda böbrek nakli giderek artmaktadır. Ancak yaşlı hastalar için böbrek 
transplantasyonu halen renal replasman tedavi seçenekleri arasında tartışmalıdır. Biz de bu 
retrospektif tek merkezli çalışmamızda yaşlı hastalar ile yaşlı olmayan hastaların renal 
transplantasyon ilişkili verilerini karşılaştırmayı amaçladık. Hastalar ve Metodlar Çalışmaya 
Şubat 2012 ile Haziran 2021 tarihleri arasında Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde 
böbrek nakli olan erişkin hastalar alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı: yaşlı hastalar ((≥ 60 yaş) ve 
yaşlı olmayan hastalar (<60 yaş). Hasta dosyalarından hem hastaların hem de vericilerin 
demografik özellikleri, transplantasyon ilişkili faktörler, posttransplantasyon özellikler, greft 
kaybı ve hasta ölümü bilgileri kaydedildi. Bulgular Çalışmaya 23 yaşlı hasta [median yaş: 61 
(ÇAA, 60-64) yaş; %65.2'si erkek] ve 164 yaşlı olmayan nakil hastası [median yaş: 40 (ÇAA, 
30-50.8) yaş; 65.2%'si erkek] alındı. Yaşlı hastalar daha çok yaşlı vericilerden böbrek 
almaktaydı. Ortanca takip süresi 55 (ÇAA, 32-81) ay idi. Toplam mortalite %9.6 bulundu. Yaşlı 
olmayan hastalar için 1 ve 5 yıllık ölüm sansürlü greft survi oranları %93 ve %88.5 bulundu. 
Hasta survi oranları ise 1 yıllık %95.1 ve 5 yıllık %93 bulundu. Takip süresince yaşlı hasta 
grubundan sadece 1 kişi hemodiyaliz tedavisi aldı. Yaşlı hasta grubunda da 1 yıllık ve 5 yıllık 
hasta survi oranları sırasıyla %100 ve %75 bulundu. Her iki grup arasında hasta survi oranları 
açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç Yaşlı hastalarda 5 yıllık hasta yaşam oranları her 
ne kadar yaşlı olmayan hastalara göre düşük bulunsa da her iki grup arasındaki genel hasta 
yaşam oranları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Böbrek nakli, renal replasman tedavi 
ihtiyacı olan yaşlı hastalar için de düşünülebilecek bir tedavidir. 
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Kidney Transplantation in Elderly Patients 
 
 
Abstract 

  

Introduction The number of renal transplants in elderly patients is increasing. The 
option of kidney transplantation for renal replacement therapy in elderly patients is 
still being controversial. In this retrospective single-center study, we aimed to 
compare data regarding renal transplantation between elderly and non-elderly 
patients. Patients and Methods Adult patients who underwent renal transplant at 
Kartal Dr.Lutfi Kirdar City Hospital between February 2012 and June 2021 were 
included in the study. Patients were divided into two groups; elderly patients (≥ 60 
years) and non-elderly patients (< 60 years). We collected data from patient files, 
including characteristics of the recipients and donors, transplantation-related factors, 
post-transplantation features, graft loss, and patient death. Results There were 23 
elderly kidney transplant recipients [median age of 61 (IQR, 60-64) years; 65.2% 
males] and 164 non-elderly transplant patients [median age of 40 (IQR, 30-50.8) 
years; 65.2% males]. Elderly patients were transplanted mostly from elderly 
recipients. The follow-up period was 55 (IQR, 32-81) months. Overall mortality was 
9.6 %. At 1 and 5 years death-censored graft survival rates were 93%, 88.5 % and at 
1 and 5 years patient survival rates were 95.1%, 93% for non-elderly patients, 
respectively. During follow-up, only one patient received hemodialysis among 
elderly transplant patients. At 1 and 5 years patient survival rates were 100%, 75% 
for elderly patients. There were no significant differences between patient survival 
rates between elderly and non-elderly patients. Conclusion Although 5 year patient 
survival rates were found to be lower in elderly patients, overall patient survival rates 
did not differ between elderly and non-elderly patients. Kidney transplantation could 
be an option for elderly patients who need renal replacement therapies. 

Keywords: Elderly Patients, Renal Transplantation, Graft Survival, Patient 
Survival 
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Özet 

 Yüksek Alvarado Skoru ve Geriatrik Yaş İlişkisi Akut apandisit dünyada en sık akut batın 
nedeni ve yapılan en sık acil genel cerrahi ameliyatıdır.Akut apandisit tanısını yüksek doğruluk 
payı ile koyabilmek için Alvarado ve Air gibi çeşitli skorlama sistemleri vardır.Çalışma Nisan 
2020 ve Aralık 2020 arasında akut apandisit nedeni ile opere edilen 133 hasta retrospektif olarak 
tarandı. Alvarado puanlarına göre <4 puan apandisit değil 5-6 puan apandisit açısıdnan uyarıcı 
7 puan ve üzeri akut apandisit olarak tanımlandı. Opere edilen 133 hastanın 19(%14,28) 
tanesinin Alvarado Skoru <4(Grup 1), 35(%26,31) tanesinin Alvarado skoru 5-6 ve geri kalan 
79(%59,39) tanesinin de 7 puan ve üzeri geldi. Grup 1’de ki hastaların tamamı 65 yaş altı; Grup 
2’de ki 35 hastanın 2(%5,71) tanesi 65 yaş ve üzeri; Grup 3’de ki 79 hastanın 7(%8,86) tanesi 
65 yaş ve üzeri geldi. Literatürde geriatrik hasta populasyonda apandisitin daha ileri 
aşamasında;plastrone,apse,perforasyon durumlarının daha fazla olduğu bildirilmiştir.Yüksek 
alvarado skoru ile komplike apandisit arasında ki ilişki net tanımlanmamıştır. Fakat ileri 
apandisit durumu daha şiddetli klinik oluşturacağı düşünülmektedir.: Geriatrik hastaların 
yüksek Alvarado skoru alması ile ileri evre apandisit arasında ilişki olabilir. Yaşlı hastalarda 
daha düşük Alvarado Skorlarında da ileri tetkik yapılmalı ve apandisit tanısı alkılda 
tutulmalıdır. 
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Özet 

 Mikroglia, beyin ve omurilikte yerleşik bulunan miyeloid dizi hücreleridir. Normal beyin 
homeostazının korunmasında rol oynarlar. Ayrıca beyindeki inflamatuvar yanıtları da 
düzenlerler. Yüksek mobilite grup kutu 1 (HMGB1), kromatin yapısının modüle edilmesinde 
rol oynayan nükleer proteindir. HMGB1, mikroglial hücreler tarafından salınabilir ve patojenik 
bir inflamatuar sitokin olarak görev yapar. Aktive protein C (APC), endotel hücrelerinin 
yüzeyinde protein C'den trombin tarafından aktive edilen doğal bir antikoagülandır. Bu işlevine 
ek olarak, APC ayrıca güçlü sitoprotektif ve anti-inflamatuar özellikler sergiler. Bu çalışmanın 
amacı, APC'nin murin mikroglial hücrelerde lipopolisakkarit (LPS) ile indüklenen HMGB1 
ekspresyonu üzerindeki etkisinin in vitro olarak araştırılmasıdır. Bu çalışmada, N9 murin 
mikroglial hücreleri kullanıldı. N9 mikroglial hücreler, bir saat boyunca 10 ug/mL APC ile 
preinkübasyon yapıldı ve ardından 100 ng/mL LPS ile inkübe edildi. Hücrelerin canlılığı, WST-
1 analizi ile belirlendi. APC'nin LPS ile indüklenen HMGB1 mRNA ifadesi üzerindeki etkisi 
qPCR ile ölçüldü. APC'nin LPS ile indüklenen HMGB1 protein ekspresyonu üzerindeki etkisi 
Western blot ile analiz edildi. 100 ng/mL LPS ile inkübe edilen N9 mikroglial hücrelerinin 
canlılığı, inkübe dilmeyen kontrol hücrelere kıyasla bir fark göstermedi. HMGB1 mRNA 
ekspresyonu, LPS inkübasyonundan 24 saat sonra arttı ve 10 µg/mL APC, LPS ile indüklenen 
HMGB1 mRNA ekspresyonunu inhibe etti. Ayrıca HMGB1 protein ekspresyonu LPS 
stimülasyonundan 24 saat sonra atış gösterdi ve 10 µg/mL APC, LPS ile indüklenen HMGB1 
protein ekspresyonunu azalttı. Bu bulgular, LPS ile aktive edilen mikroglial hücrelerde APC'nin 
HMGB1 ekspresyonunu inhibe ederek nöroprotektif etki gösterebileceğini düşündürmektedir. 
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The Effect of Activated Protein C On the Lipopolysaccharide-Induced High 
Mobility Group Box 1 Expression in Murine Microglial Cells 

 
 
Abstract 

  

Microglia are are the resident myeloid-lineage cells in the brain and the spinal cord. 
They are involved in the maintenance of normal brain homeostasis. They also 
regulate inflammatory responses in the brain. High mobility group box 1 (HMGB1) 
is a ubiquitous nuclear protein which is involved in modulating chromatin structure. 
HMGB1 can be released by microglial cells and acts as a pathogenic inflammatory 
cytokine. Activated protein C (APC) is a natural anticoagulant which is generated 
from protein C that is activated by thrombin on the surface of the endothelial cells. 
In addition to its anticoagulant function, APC also exhibits potent cytoprotective and 
anti-inflammatory properties. The objective of this study is to investigate the effect 
of APC on the lipopolysaccharide (LPS)-induced HMGB1 expression in murine 
microglial cells in vitro. In this study, N9 murine microglial cells were used. N9 
microglial cells were pretreated with 10 µg/mL of APC for one hour and then 
incubated with 100 ng/mL of LPS. The viability of cells was determined using WST-
1 assay. The effect of APC on the LPS-induced HMGB1 mRNA expression was 
quantified by qPCR. The effect of APC on the LPS-induced HMGB1 protein 
expression was analyzed by Western blotting. The viability of N9 microglial cells 
incubated with 100 ng/mL of LPS did not show any significant difference compared 
to untreated cells. HMGB1 mRNA expression was increased at 24 h after LPS 
incubation and 10 µg/mL of APC inhibited LPS-induced HMGB1 mRNA 
expression. HMGB1 protein expression was also upregulated at 24 h after LPS 
stimulation and 10 µg/mL of APC decreased LPS-induced HMGB1 protein 
expression. These findings suggest that APC may exert a neuroprotective effect in 
LPS-activated microglial cells by inhibiting HMGB1 expression. 
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Özet 

  Malign melanom (deri kanseri); cilt, göz ve saçın rengini belirleyen melanin pigmentini 
üreten melanositlerin malign tümörü olup görülme sıklığı hızla artış gösteren ve mortalitesi 
yüksek olan bir kanser türüdür. Tirozinaz (EC.1.14.18.1; katekoloksidaz, polifenol oksidaz ya 
da difenolaz) enzimi bakır içeren, tirozin aminoasitinden melanin öncüsü olan dopakinon 
oluşumunu katalizleyen bir metaloenzimdir. Tirozinaz enziminin melanom hücrelerinde 
aktivitesinin arttığı gösterilmiştir. Tirozinaz enziminin inhibitörleri oldukça yoğun 
çalışılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalarda melanom hücrelerindeki tirozinaz enzim 
aktivitesinin inhibe edilmesiyle hücrelerin apoptoza gittiği gösterilmiştir. Borik asidin kanser 
hücre hatlarında oksidatif strese, hücre büyümesinin inhibisyonuna, apoptoza ve hücre 
morfolojisinde değişikliklere neden olduğu gösterilmiş olmasına rağmen anti-kanser etkilerinin 
moleküler mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda borik asitin SK-MELL-30 
(metastatik) ve WM-115 (primer) melanom hücre hatlarında tirozinaz enzim aktivitesine 
etkisini test ettik. Hücre hatlarına 2.5- 200 mM arasında 6 farklı konsantrasyonda borik asit 
uyguladık. Pozitif kontrol olarak 5-300 µM arasındaki konsantrasyonlarda kojik asit uyguladık. 
24 ve 48 saat sonunda hücre lizatları hazırladık. L-DOPA substrat olarak kullanılıp 475 nm de 
spektrofotometrik olarak ölçümleri gerçekleştirdik. Melanom hücrelerine uygulanan borik 
asitin tirozinaz enzim aktivitesini azalttığını gözlemledik. Borik asitin tirozinaz enzimi üzerine 
etkisinin mekanizmasını açıklamak için ileri çalışmalar gerekmektedir. 
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the Effect of Boric Acid On Tyrosinase Enzyme Activity in Melanoma Cell 
Lines 

 
 
Abstract 

  

Malignant melanoma (skin cancer); is a malignant tumor of melanocytes, which 
produces the pigment melanin that determines the color of skin, eyes, and hair, and 
is a type of cancer with rapidly increasing incidence and high mortality. The enzyme 
tyrosinase (EC.1.14.18.1; catechol oxidase, polyphenol oxidase, or diphenolase) is a 
copper-containing metalloenzyme that catalyzes the formation of dopaquinone, the 
precursor of melanin, from the amino acid tyrosine. The activity of the enzyme 
tyrosinase has been shown to be increased in melanoma cells. Inhibitors of the 
tyrosinase enzyme are being studied extensively. Studies in the literature have shown 
that cells undergo apoptosis when the activity of the enzyme tyrosinase is inhibited 
in melanoma cells. Although boric acid has been shown to cause oxidative stress, 
inhibition of cell growth, apoptosis, and changes in cell morphology in cancer cell 
lines, the molecular mechanism of its anticancer effect is not fully known. In our 
study, we investigated the effect of boric acid on tyrosinase enzyme activity in SK-
MELL -30 (metastatic) and WM -115 (primary) melanoma cell lines. We applied 6 
different boric acid concentrations between 2.5 and 200 mM to the cell lines. As a 
positive control, we used kojic acid at concentrations between 5-300 µM. After 24 
and 48 hours, we prepared cell lysates. We performed spectrophotometric 
measurements at 475 nm using L- DOPA as substrate. We found that the application 
of boric acid to melanoma cells decreased tyrosinase enzyme activity. Further studies 
are needed to explain the mechanism of the effect of boric acid on the tyrosinase 
enzyme. 
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